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Tävlingsledarens domslut slutgiltiga 
Slutgiltiga domslut: 

Tävlingsledarens (TL) domslut vid av BK S:t Erik arrangerade tävlingar blir i princip 

slutgiltiga. Ett domslut kommer inte längre att kunna överklagas till en jury. Detta 

beslut har stöd i lag 80.B.2.(k). ”Tävlingsarrangörens befogenheter och skyldigheter 

innefattar att göra lämpliga arrangemang för att behandla överklaganden enligt lag 93.” 

Bakgrund: 

Bridgedomslut måste fattas även i fall där det inte finns ett solklart domslut. Att ett 

domslut fattat av andra personer ibland hade kunnat bli annorlunda får accepteras. 

Bridge är en av få sporter där det hittills har varit vanligt att resultatet vid en tävlings 

eller matchs slut har varit osäkert. Detta beroende på att en ännu inte avgjord protest 

ligger hos en jury för avgörande. Nu när TL först fattar beslut först efter konsultation 

vågar BK S:t Erik påstå att grova felbeslut inte fattas av TL! 

Innan ett eventuellt överklagande: 

Den som vill överklaga TL:s domslut ska betänka följande: 

1) Det förväntas att spelare ska acceptera de domslut som TL fattar. 

2) TL har fattat beslut efter rådfrågning, i bedömningsfall frågas spelare, i svåra 

lagtekniska frågor andra TL. Ju svårare beslut desto fler har rådfrågats.  

3) Det är bra mycket troligare att överklaganden kommer att drabbas av en bestraffning 

för ett onödigt överklagande än att domslutet ändras. 

4) Den här beskrivna proceduren är inte någon som BK S:t Erik har hittat på utan den 

tillämpas vid stora internationella tävlingar som EM, VM och OS. 

En överklagan sker till Utvärderaren: 

En överklagan av ett av TL fattat domslut ska ske skriftligt till BK S:t Eriks 

Tävlingskommitté (TK) som vidarebefordrar till en Utvärderare redan utsedd av TK. 

Utvärderaren tar ingen ny ställning till fakta som TL redan kände till vid domslutet. 

Utvärderaren tar bara ställning till: 

1) Har TL följt den procedur som ska gälla? I bedömningsfall betyder det att TL innan 

domslut normalt ska ha rådgjort med andra och frågat dem: ”Hur bjuder/spelar du med 

följande kort efter det att budgivning/spel har gått. . . ?” Obs, frågan ska skrivas ned. 

2) Har TL tillämpat rätt lag?  

3) Har nya fakta presenterats som skulle ha kunnat påverka den ursprungliga domen?  

Om Utvärderaren godkänner överklagandet skickas fallet till TK för avgörande. 

Utvärderaren ska om överklagandet inte accepteras utdöma en bestraffning för den som 

har överklagat: Minst 1 VP i lagtävling alternativt minst 20 % av en topp i partävling. 

Den spelare som fortfarande vill driva ett fall vidare får lämna in ett överklagande till 

TL som vidarebefordrar till Svenska Bridgeförbundets Lagkommissionen (LK). Se 

lagbokens inledning under ”Dömande instans” avsnitt E. BK S:t Erik kommer att följa 

LK:s beslut som är slutgiltigt. 
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