
Regler for bruk av systemkort 
 
Hovedregel 
Det skal alltid brukes systemkort. 
 
Tillatte systemkort 
Deltakerne kan fritt benytte NBF sitt standard systemkort , WBF sine systemkort   eller andre 
fullstendige kort med minst samme opplysninger på forsiden som NBFs. 
 
Utfylling av systemkortet 
Systemkortet skal være fullstendig utfylt, det skal ha (eller være merket med) rett farge og 
eventuelle HUK skal være beskrevet på eget brunt vedlegg sammen med et forslag til forsvar. 
En meldings mulige fordeling skal beskrives ved å angi  grensene for fargelengder, og 
styrkegrensene skal angis ved Hp-intervall 
Mulige unntaksvise avvik på ett kort eller 2Hp eller mer skal alltid markeres på kortet 
Enkelte makkerpar bruker psykiske meldinger eller andre avvik fra systemdeklarasjonen så 
ofte at de reelt er del av makkeravtalen. Slike makkeravtaler skal føres på systemkortet, og de 
er underlagt reglene dersom de er HUM eller HUK.   
TL bør tilkalles når det har forekommet psykiske meldinger.(For å få bedre oversikt over hvor 
ofte de forekommer) 
Dersom systemkortet er basert på en mer omfattende systemdeklarasjon, en bok eller 
lignende, bør referanse til denne skrives på kortet, slik at spørsmål om feil melding/feil 
forklaring lettere kan utredes. 
 
Forsiden av systemkortet. 
Alle plikter å  kjenne opplysningene på forsiden av motpartens systemkort. Det skal gi 
informasjon om: 
Grunnsystem 
Grandåpningens styrkeintervall, mulige fordelinger samt svarene på 2 trinnet. 
Hvor langt 2 over 1 er krav. 
Åpning i minor og senere melding av minor som kan gjøres på trekortsfarge. 
Betydningen av åpning 2 kløver. 
Betydningen av åpning 2 ruter. 
Doblingers betydning  
Spillkonvensjoner og signaler. 
 
Forhåndsutfylte systemkort 
NBF vil forhåndsutfylle et systemkort for et svært enkelt naturlig system.. Dette systemet skal 
brukes av spillere som ikke har fullstendig utfylt kort, inntil et eget kort er utfylt. 
 
Bruk av systemkort under spillet 
Spillerne har anledning til å studere motpartens systemkort når de er i tur for å melde eller 
spille, men ikke sitt eget.  
Dersom arrangøren med utdelte kort har fastsatt turneringens system(er), så har spillerne lov 
til å studere også sitt eget systemkort. Det samme gjelder spillere som av turneringsleder er 
pålagt å spille med forhåndsutfylt kort. 
 
Kurssystemkort 
Nybegynnere med kurssystemkort som er påført navn og utstedelsesdato og er signert av 
kursets ansvarlige, kan studere sitt eget systemkort under meldingsforløpet i alle turneringer i 
inntil 1 år fra datoen på kortet. 
 
Regler for bruk av systemkort.docgjeldende fra 5.8.02                                                   Side 1 
av 2 



Regler for bruk av systemkort.docgjeldende fra 5.8.02                                                   Side 2 
av 2 

Prosedyrestraff for manglende systemkort 
Par som mangler fullstendig utfylt systemkort tildeles prosedyrestraff. 
 
Følgen av avvik fra systemkortets beskrivelse av meldingene 
Avvik fra systemkortets grenser for styrke og fordeling for en melding, kan være en skjult 
makkeravtale og er derfor et mulig brudd på reglene.  
"Strekking av grensene" etter en bridgemessig vurdering er ofte egentlig en endring av 
systemet.  
Slike avvik kan medføre justert score, prosedyrestraff og pålegg om å rette systemkortet. 
 
Bridgemessige vurderinger bør alltid godtas som grunn  

Når avviket ikke er på mer enn 1 poeng i parets poengsystem  
Når  avviket ikke er på mer enn  et kort i en fargelengde  

Minste fargelengde i åpning eller definerte innhopp skal være riktige 
Slike ”avvik” må ikke brukes til å overskride viktige grenser som f.eks ”en konge eller mindre 
enn en gjennomsnittshånd”, ”kort farge – lang farge” 
Et utilsiktet avvik fra systemkortet, som f.eks p.g.a feiltelling eller lignende, skal ikke straffes. 
 
Eksempler på reaksjon fra TL 
1) Det har forekommet et avvik fra poenggrenser, men avviket ikke bringer ikke systemet ut 
av   den aktuelle systemkategorien: Systemkortet skal rettes. Spillet kan bli justert dersom 
motparten er skadelidende. Prosedyrestraff vurderes. 
2) Det er registrert et avvik som betyr at systemet etter avviket skal plasseres i en annen 
kategori: Makkerparet må enten rette systemkategorien eller endre bruken av den aktuelle 
meldingen. Spillet kan bli justert dersom motparten er skadelidende.  
Prosedyrestraff tildeles. 
3) En melding som er deklarert som 11-19 , blir avgitt på en hånd med 9 Hp. Det blir forklart at 
meldingen unntaksvis kan vise ned till 8 Hp og opp til 21 Hp avhengig av fordeling og kvalitet 
på de andre kortene. TL pålegger kortet rettet til 11(8) - 19(21), og justerer spillet hvis 
motparten er skadelidende. Prosedyrestraff tildeles. 
  


