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Turneringsbestemmelser 2012 
Dette dokument indeholder en oversigt over de vigtigste ændringer i DBf’s turneringsbestemmelser, der 

træder i kraft den 1. juli 2012. Oversigten indeholder en uformel beskrivelse af ændringerne og kan i visse 

tilfælde være unøjagtig. De præcise bestemmelser findes som altid i Spillerhåndbogen, Turneringsleder-

håndbogen og Propositionerne. 

DBf’s Turneringskomite besvarer gerne spørgsmål om turneringsbestemmelserne. Spørgsmål kan sendes til 

tuk@bridge.dk. 

Beskrivelse af ændringerne 

Ændret Stop-procedure 
Fremover skal spilleren, der afgiver en springmelding, først fjerne Stop-skiltet, når de obligatoriske 10 

sekunder er overstået. Mange spillere gør allerede dette, og siger fx ”værsgo”, når de fjerner Stop-skiltet. 

Dette bliver nu den korrekte procedure, og næste spiller bør vente med at melde, til Stop-skiltet er fjernet. 

Formålet med ændringen er at gøre det lettere for spilleren efter Stop-meldingen at melde i jævnt tempo, 

når der er noget at tænke over. Samtidig er ændringen i overensstemmelse med EBL’s gældende regler. 

Forhåndsalert 
Som bekendt skal doblinger ikke alertes, uanset betydningen. Denne ændring blev indført i 2007. 

Turneringskomiteen ønsker at holde fast i dette princip for at bevare et så enkelt regelsæt som muligt. 

I et enkelt tilfælde vurderer Turneringskomiteen dog, at der er behov for at gøre modstanderne 

opmærksom på en særlig betydning af en dobling, fordi det ikke vil være naturligt at spørge om 

betydningen. Dette gælder en dobling af en naturlig åbning i farve på 1-trinnet, når dette ikke er en 

oplysningsdobling – fx hvis man spiller transferindmeldinger. I dette tilfælde skal doblingen stadig ikke 

alertes, men man skal ved rundens begyndelse gøre opmærksom på en sådan aftale, således at 

modstanderne er forberedt på betydningen. 

Det store systemkort 
Det er fremover obligatorisk at anføre eventuelle åbent forsvar-aftaler under deres egen overskrift i 

rubrikken ”Meldinger, som kan kræve særligt forsvar”. Overskriften er indført i 2012-versionen af 

systemkortet. Spillere, der benytter ældre udgaver af systemkortet, skal selv sørge for at rette deres 

systemkort til. 

Straffri forsinkelse 
Begrebet ”force majeure” i forbindelse med en deltagers forsinkelse eller udeblivelse benyttes ikke 

længere. I stedet benyttes begrebet ”straffri forsinkelse”, når en deltager pga. en situation, der ikke kunne 

forudses, ikke er klar til at spille til tiden. Dette gælder typisk pludseligt opståede trafikale problemer samt 

sygdom. 
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Turneringskomiteen vurderer, at det er mest rimeligt at give deltageren middel, når et eller flere spil ikke 

kan afvikles, hvilket i bridgelovene svarer til at være delvis skyld i situationen. Udtrykket ”force majeure” 

signalerer imidlertid, at deltageren skal regnes som uskyldig i situationen; ”straffri” udtrykker intentionen 

bag reglerne bedre. 

Samtidig er det indført i turneringsbestemmelserne, at et hold skal noteres for 15 KP, når holdet udebliver 

fra en kamp, og der er tale om en straffri udeblivelse. Hvis kampen må afbrydes efter første halvleg, bør 

resultatet af første halvleg omregnes til KP. Generelt indeholder de nye turneringsbestemmelser flere 

muligheder for at fastsætte et rimeligt resultat, når kampen ikke kan afvikles som planlagt. 

I tilfælde af sygdom opstået under turneringen har det hidtil været tilladt at benytte en substitut, der ikke 

opfyldte betingelserne, hvis modstanderne accepterede dette – fx en herrespiller sammen med en anden 

herrespiller i en mixed-turnering, eller en lidt for ung spiller i en seniorturnering. Dette er ikke længere 

tilladt i en DBf-turnering. Hvad øvrige turneringer angår, ønsker Turneringskomiteen at lade spørgsmålet 

være op til turneringsarrangøren. 

Ændring af holdsammensætning 
Betingelserne for anvendelse af substitutter i Divisionsturneringen og Damedivisionsturneringen er 

strammet en anelse. Først og fremmest skal der til enhver tid spille mindst to af holdets egne spillere, idet 

Turneringskomiteen ikke opfatter det som sportsligt holdbart, hvis et hold stiller op med fire spillere, der 

reelt ikke er en del af holdet, eller med en af holdets spillere sammen med tre substitutter. 

Det er dog tilladt at løse et problem ved at eftertilmelde en spiller til holdet (med fulde rettigheder som 

medlem af holdet), så længe det samlede antal af tilmeldte spillere på holdet ikke overstiger 6. Hvis en 

substitut spiller mere end 6 halvlege for et hold, er det obligatorisk at eftertilmelde spilleren. 

Når et hold videreføres til den efterfølgende sæson, skal der som hidtil være mindst to spillere fra den 

foregående sæson, der viderefører holdet. Dette krav er strammet til, at der skal være mindst to spillere, 

der har spillet mindst 7 halvlege for holdet i den foregående sæson. Dette krav er dog sat ud af kraft for 

sæsonen 2012-13, idet spillerne ikke har haft en chance for at indrette sig efter det. 

Overført score ved KP-straffe 
Ved DM-slutspillet for hold skal eventuelle KP-straffe givet i den indbyrdes kamp i grundspillet indregnes i 

den overførte score i en slutspilskamp, og Turneringskomiteen anbefaler også at gøre dette i klub-

turneringer, der afvikles efter samme princip. 

Sponsoraftaler 
Der er indført en ny minimumsgrænse for sponsoraftaler i Pokalturneringen: Enten skal beløbet være 

mindst 12.000 kr., eller også skal beløbet være mindst 4.000 kr. med en bonus på 2.000 kr. for hver runde, 

som holdet kvalificerer sig til fra og med 1/8-finalen. 

Opdeling i 3. division Øst og Vest 
Der er ingen ændring i turneringsbestemmelserne på dette punkt, men punktet er medtaget, fordi det var 

planlagt at beskrive, hvilke regler der anvendes ved opdeling af 3. division i en Øst- og en Vest-kreds. 
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Turneringskomiteen har vurderet, at det er forbundet med for store vanskeligheder at beskrive præcise 

geografiske kriterier, som både er fornuftige og retfærdige, og som ikke indeholder huller, der let kan 

udnyttes. Derfor bevares den nuværende situation, der giver Turneringskomiteen frihed til i hvert enkelt 

tilfælde at træffe den beslutning, der synes mest retfærdig. 

Fravigelse af seedningsregler i Pokalturneringen 
Udgangspunktet for seedning i Pokalturneringen følger den højst rangerede divisionsspiller på holdet. Hidtil 

har seedningen kunnet fraviges på et holds opfordring eller med et holds accept, hvis seedningen ikke 

ansås for at afspejle holdets spillestyrke. Reglen er ændret til, at den endelige beslutning altid ligger hos 

turneringsarrangøren, men et holds ønske om en ændret seedning vil naturligvis altid indgå i vurderingen. 

DM for klubber 
Først og fremmest har Turneringskomiteen besluttet, at hold fra Bornholm skal være fritaget for indskud til 

turneringen. Denne fritagelse blev fjernet i 2009, men Turneringskomiteen vurderer, at det var en uheldig 

beslutning, idet hold fra Bornholm dels har større omkostninger i forbindelse med deltagelsen, dels har et 

mindre medlemsgrundlag til at dække indskuddet. 

Desuden er det bestemt, at DM-finalen skal bestå af 12 hold, selvom et hold melder afbud. 

Ændringerne i punktform 

Spillerhåndbogen 
 § 102: Indsat referencer til § 131E. 

 § 103A2: 1kl/ru i stærkt klør- eller rudersystem er aldrig højkunstigt. 

 § 123B, § 123C1: Ændret stop-procedure. 

 § 124C6: Det er OK at forsinke slæden for at gøre tempoet jævnt. 

 § 124F2: "skal" fjernet fra sætningen om, at spørgsmål og svar foregår skriftligt. 

 § 125D3: Indsat reference til § 124C6. 

 § 131D: Forhåndsalert. 

 § 132C: Manglende forhåndsalert udgør forkert forklaring. 

 § 133A: Forhåndsalert anvendes ikke ved spil med skærme. 

Turneringslederhåndbogen 
 § X80B: Tillader turneringsarrangøren at ændre turneringsformatet, hvis turneringen ikke kan 

gennemføres som planlagt. 

 § X90B4d: Yderligere et eksempel, hvor det kommer på tale at straffe. 

 § 202C1, § 202C4: Score ved straffri udeblivelse. 

 § 207A1: Overføring af KP-straffe. 

 § 212A: Flere muligheder for at afvikle kampen både ved strafbar og straffri forsinkelse. 

 § 216, § 231B, § 242B, § 243C2, § 244: Omtaler strafbar/straffri udeblivelse i stedet for force majeure. 

 § 231C: Præciseret, at de sædvanlige regler for holdopstilling bortfalder, når et højkunstigt system er i 

brug. 
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 § 242B: Turneringens propositioner kan forbyde brug af substitutter, der ikke opfylder krav til køn, 

alder eller spillestyrke. 

Propositionerne 
 § 301A3: Ændring af regler for dispensation. 

 § 301F: DM-deltageres klubtilhørsforhold. 

 § 302: Ikke muligt at sponsorere par, kun hold. 

 § 303C: Nye regler for ændring af hold. 

 § 303D4: Hold kan navngives efter klubben uden at blive sponsoreret af klubben. 

 § 305, § 307G1: Omtaler strafbar/straffri udeblivelse i stedet for force majeure. 

 § 305A: Enhver substitut skal overholde krav til køn, alder og spillestyrke. 

 § 321C1: Kun spillere, der har spillet mindst 7 halvlege for et hold, kan videreføre det i næste sæson. 

 § 321D1: Der skal til enhver tid spille mindst to af de tilmeldte spillere. 

 § 321G: Medaljer uddeles kun til spillere, der har spillet mindst 7 halvlege for holdet. 

 § 323A3c: Holdet med overført score har hjemmebane. 

 § 331-334: Begrebet "turneringsansvarlig" fjernet. 

 § 332B2: Seedning kan fraviges uden accept fra holdene. 

 § 342A, 342E2: Ved et afbud tages en ekstra reserve ind. Reservens distrikt betaler indskud. 

 § 343A1, § 344A1, § 353A1, § 354A1: Omformuleret definition af junior/skolespiller. 

 § 342E3: Bornholm betaler ikke indskud. 

 § 362D3: Flere spil i knockoutfasen. 

Supplerende bestemmelser 
 Sponsoraftaler: Ny minimumssats i Pokalturneringen. 

 Stort systemkort: Særlig markering af åbent forsvar-aftaler. 

 


