
Hei 

 

Her har jeg skrevet litt mer utfyllende om psykiske meldinger vs system. 

 

Definisjonen av en psykisk melding: Psykisk melding (dagligtale «psyk(e)» eller «psykisk») - 

overlagt og grovt villedende melding i forhold til håndens honnørstyrke og/eller 

fargelengder.  

 

Psykiske meldinger skal komme like overraskende på makker som for motstanderne. Les i 

lovboka §40C for mer informasjon (http://www.lovboka.org/). 

 

Det som er et viktig poeng er at en melding ikke automatisk blir bløff eller psykisk bare fordi 

man «strekker» litt på grensene i systemet. Meldingen blir i noen tilfeller er forbudt i henhold 

til turneringsreglementet. I turneringsreglementet er reglene knyttet til systemkort og 

meldesystemer i Norge gitt. Det gjelder da Vedlegg IV. Regler for bruk av systemkort og 

Vedlegg V. Regler for tillatte meldesystemer. 

 

To eksempler på meldinger som er forbudt. 

 

Eksempel 1:  
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I tredjehånd er det vanlig at man kan være er litt tynn i åpning, men denne hånden er forbudt 

å åpne i 1 sp. Hånden tilfredsstiller ikke definisjonen av en psykisk melding. Derimot 

oppfyller hånden en av definisjonene til et HUM (Høyst uvanlig metode) system. Det er fritt 

frem for å åpne med 2 spar. 

 

Hånden ovenfor er en svak hånd i henhold til turneringsreglementet. En gjennomsnittshånd er 

definert som hånd som har en honnør av hver rang. En svak hånd mangler en konge eller mer 

på å være en gjennomsnittshånd. Det står i turneringsreglementet: Et system tilhører 

kategorien HUM blant annet når et åpningsbud på entrinnet kan vise eller inneholde en svak 

hånd. HUM kan bare tillates i lange lagkamper. 

 

Hvis man velger å åpne i 1 sp regnes det som en del av systemet allerede første gang det 

skjer, fordi det antas at spilleren vil kunne gjøre det hver gang han er i en slik posisjon.  

  

Slike avvik vil kunne føre til justert score dersom det har gitt paret en gevinst, og eventuelt 

kan det også gis prosedyrestraff i henhold til reglementet.  

 

Eksempel 2 
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Hvis man har konvensjonen «Tartan» som en del av systemet så vil en åpning i 2 sp vise 

under åpning og minst 4 kort i en av den andre fargene. Da vil det i de fleste turneringer i 

Norge være forbudt å åpne med 2 sp med 5332 fordeling slik som hånden gitt i eksempelet. 

Det faller inn under definisjonen av en HUK (Høyst uvanlig konvenvsjon, «brown 

sticker»).  Hvis sidefagen kan være på mindre enn 4 kort er det en HUK. Åpning på 2 sp på 

denne hånden kan ikke sies å være psykisk i det hele tatt.  Igjen vil slike avvik vil kunne føre 

til justert score dersom det har gitt paret en gevinst, og eventuelt kan det også gis 

prosedyrestraff i henhold til reglementet.   

 

Turneringsreglementet er her: 

 

http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/nedlastning/reglement/Turneringsreglement

%202014-11-28.pdf  

 

WBF har følgende retningslinjer for psykiske meldinger. 

 

http://www.worldbridge.org/Repository/departments/systems/psyches.asp 

 

WBF sine retningslinjer for system er her 

 

http://www.worldbridge.org/Repository/departments/systems/policy.asp 
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