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SYSTEM TIL 

RUBEN TUVERUD M.NR. 37391 OG 

LEIF JOHAN LUNDAL M.NR.10252 
KANSKJE DU FINNER TING SOM DU ØNSKER Å PRØVE I 

DITT SYSTEM? KANNSKJE DU FINNER ANNEN NYTTIG 

KUNSKAP OM DET SPENNENDE SPILLET BRIDGE?  
Leif har redigert system. Mye er kopiert fra nett og tilpasset vårt system. Det er 

brukt standard svarskala på avtaler, men hva som er standard varierer fra 

forfatter til forfatter på nettet. Jeg har også lagt mye vekt på å ta med en del 

teori rundt slemmeldinger, kortvurderinger og utspill. (Husk på at jeg ikke er 

noen god bridgespiller så ikke sluk alt som jeg har skrevet ukritisk). 
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FORKORTELSER 

Fet skrift er ofte indikasjon på melding 

2♠  Melding 2 spar av oss 

(2♠)  Melding 2 spar fra fi. 

2♦♥  eller 2♦/♥  Dette betyr det samme. Det er melding 2♦ eller melding 2♥  

5k♠  5 kort i spar 

5k+♠  Minst 5 kort i spar, kan ha flere 

2min Melding 2 i minor, har makker meldt minor er det støtte i hans farge, kan også 

være gjentakelse av egen minor eller overmelding av motpartens minor. 

2mmin  Melding i motsatt minor av den som er meldt 

2maj  Melding i major, en av majorfargene om begge er umeldt. Har makker meldt  

  major så er det støtte i hans farge, kan også være gjentakelse av tidligere  

     meldt majorfarge. 

2mmaj  Melding 2 i motsatt major av den som er meldt 

2Gr  Melding 2 grand 

P  Meldingen pass 

D  Dobler 

(D)  Dobler fra fi 

RD  Redobling 

x-y  Bruk av bokstavene x og y indikerer melding i ny umeldt farge 

1-6-2-4  Viser fordelingenen i den enkelte farge med spar først, 1k♠, 6k, 2k♦ og 4k♣. 

 

6421  Fordelingsmønster men sier ikke hvilke farge som er hva 

 

Cue bid Det samme som kontrollmelding. (K, singel, E eller renons) 

fi  Motparten eller fienden  

hfp  Sum av honnørpoeng og fordelingspoeng. Fordelingspoeng telles etter at  

   tilpass er funnet. 

hp eller HP Honnørpoeng, tar ikke med fordelingspoeng.  

Kontroller Ess = 2 kontroller, K = 1 kontroll, D eller dårligere = 0 kontroll (Systemet har ingen 

direkte spørsmål om antall kontroller men er ofte med i vurdering av hånda)  

Marmic fordeling Typisk 4441 fordeling med ukjent kortfarge, unntaksvis 5440 fordeling 

p  Poeng, det samme som hfp. Dog kan lengdepoeng inkluderes unntaksvis. 

SH  Svarhånd  

ÅH  Åpningshånd 
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SYSTEMOVERSIKT, OPPSUMMERENDE 

GENERELLE PRINSIPPER  

•  Åpning 1♣ lover 3k+♣, 1♦ viser 3k+♦, 1♥ viser 5k+♥, 1♠ lover 5k+♠. Åpning i 2. hånd er 

alltid sunne åpninger. Vi åpner normalt i lengste farge, høyeste 5-kort. Med trist Gr-

fordeling bør åpningsstyrke være minimum 12hp. Generelt er sjanse for 

minimumsåpning størst ved åpning 1 i maj. Med fordeling 5-5 eller bedre kan styrke 

på åpning nærme seg 9 gode hp. Med 4-4 i minor åpner vi normalt i 1♦ 

• I 3. hånd kan svake 2 og 3 fravike system noe, kan både være svakere og sterkere. 

• 1 4. hånd brukes 15-regel om en er i tvil om åpning. (hp + antall ♠) 

• I 4.hånd viser 2/3 åpninger den samme fordeling som før men styrke er 10-14 hp 

• Etter majoråpning i 3. eller 4. hånd brukes Toronto(Drury) 2♣ 

• Kravpass er invitt til å melde videre eller straffedoble 

 

Flere konvensjoner og prinsipper når vi åpner: 

- Stayman 2♣ og gjentatt Stayman 3♣ 

- Overføring etter sterk Gr, 2Gr viser begge min, mens 2♠/3♣ er overf. til ♣/  

- Smolen etter åpning 1Gr 

- Etter sterk 2Gr brukes Puppet Stayman og overføring. (Via åpning 2♣ eller 2) 

- 4de farge er krav til utgang, unntak i xy-NT pos. (1♣-1; 1♥-1♠ er krav og viser 

normalt 9-10/11hp med Gr hånd! ÅH har normalt vist 5k+♣ og 4k+♥, styrke noe 

ukjent)  

- Svar 1 benekter normalt 4kmaj! (Kan ha 4kmaj om styrke er minst 13/15 hp) 

- 4de farge av passet hånd er kun rundekrav, lover minst 10hp og benekter andre 

gode meldinger 

- 5 ess Roman Key Card Blackwood, RKCB. (Svar 5♣ viser 0 eller 3 ess). 

- Pick a slam 5NT.  (BW eller RCKB er da ikke brukt). 

- Minst invitt Stenberg etter åpning 1♥/♠. Bruker også Stenberg, med minor etter D fra 

fi. Benekter renons. Stenberg 2Gr må avgis med HOPP! (Brukes også etter 1♥-(1♠)). 

Ikke direkte Stenberg om makker åpner i 3. eller 4. hånd, bruker Toronto! 

- Toronto 2♣ etter maj åpning i 3./4.hånd. 

- Positiv trialbid når majortilpass er funnet, ber om hjelp i meldt farge 

- Direkte minisplinter på 3-trinnet etter maj åpning, også 2♠ etter 1 åpning  

- Dobbelt hopp i ny farge er renons, maxi-spli., etter åpn. 1♣♦♥♠, også1-3♠ og 1♠-4! 

- Bruker xy-Gr (Etter pass er 2♦ naturlig med 6-10p mens 2♣ er som upasset) 

- 1min-2maj er sperr! Typisk 3-6/7hp med brukbar 6 kort 

- Støttedobling etter fargesvar, også ♦, når farge kan meldes på 2-trinnet. (Eller RD). 

- 2 over 1, ny farge uten hopp, er krav til minst 2 i åpningsfarge. Kun avtalte 

meldesekvenser bryter utgangskrav. 

- 1♦-3♣ og 1♣-2♦ er spesialsekvenser som viser invitt med god minorstøtte, normalt 6k. 

Typisk 8-10HP eller 9-12p. (Med 5k må styrke være 10hp, unngås) 

- Unusual over unusual  

- Åpning 2♦ er multi, kan ha Gr med 20-21/22hp. Positivt søk er 2Gr  

- Åpning 2♥/♠ er 2-fargede hender uten åpning, Lucas. Sperreåpning lover minst 5k i 

farge og 4k+min, dog 5-5 i usone. Svak søk er 3♣, sterk søk er 2Gr. (NYTT med positivt 

og negativt søk!). 3♦ er invitt i major! 

- Revers fra ÅH er ofte krav til utgang, kan bremse om makker melder 

bremserele/Lebensohl som er 4.farge på to-trinnet/2Gr (Billigst er brems)  

- Revers fra SH er krav til utgang.  
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- Åpning på 3-trinnet viser normalt 7k. Svar i ny farge på 3-trinnet er naturlig og krav. 

- Gjentakelse av 4. farge er naturlig, viser minst 5-5 og er invitt til beste utgang. 

- Kontrollmeldinger meldes nedenfra, billigst mulig. (1. eller 2. kontroll). 

- Negativ D og kravpass til og med 3♠. Etter åpning 1Gr brukes negative D kun til og 

med 2♠. Straffeorientert på 3 trinnet men vurder sterkt uttak med singel og ta nesten 

alltid ut med renons. Etter åpning 2♣ gjelder egne avtaler, ikke negativ D. 

- SOS RD, ber om uttak. Ikke SOS etter 1Gr eller RD av motpartens opplysende D 

- Overmelding av motpartens farge er ofte søken mot 3Gr om makker har hold  

- Overmelding av motpartens svake 2 er spørsmål om Gr hold, også direkte hopp til 3-

trinnet i motpartens åpningsfarge blir spørsmål om hold. 

FORSVARSMELDINGER OG KONVENSJONER:  

• Forsvar mot åpning 1Gr, Multilady 

D er forslag til straff og viser minst 15hp. Makker tar ofte ut i sin 5k med 0 til 5/6 hp, 

ingen overføring! Med 0-5 hp uten 5 kort får man gjette hva som blir rett/billigst. 

-Innmelding 2♣ viser begge major. 

-Innmelding 2♦ viser ukjent lanfarge, 5k+maj eller 6k+min. Makker forventes å svare 

2♥. Andre meldinger er beskrivende, lover noe styrke men kan passes. 

-Innmelding 2♥/♠ viser minst 5k+min pluss 4kmaj i meldt major 

-2Gr Minst 5-5 i minor 

• Svake hopp når fi viser styke, sterke hopp når fi viser svake kort 

• Forsvar mot overføringsmeldinger på et trinnet, dobler viser meldt farge mens 

direkte melding i overføringsfarge er opplysende dobling. 

• Hoppovermelding av motpartens åpninger, som lover minst 1k+, er spørsmål om Gr 

hold! Typisk god 6/7k med 13-17hp. 

• Michaels cuebid etter fi sin åpning. (Begge maj eller motsatt maj + ukjent 5kmin). 

o 2Gr er positive søk, 3♣ kan være negativt søk for minor - pass eller korriger  

• Uvanlig grandmelding (Unusual 2NT, 2 laveste umeldte med minst 5-5) 

• Leaping cue bid, melding/hopp til 4 etter fi sin 2-åpninger-også om åpning/sperr blir 

støttet til 3-trinnet. Også etter svake sekvenser som 1min-2/3min og 1maj-2/3maj 

• Opplysende D på åpninger til og med 3♥, kombinasjon av 

opplysende/straffebetont fra 3♠ til 4♥. Fra 4♠ er det ment som straff. 

o Opplysende D viser minst 3k i alle umeldte farger om ikke styrke er minst 16hp 

o På opplysende dobling av 2♦/♥/♠ er 2Gr Lebensohl, normalt 0-6/7hp. 

• Innmelding lover normalt 5k+ på 1-trinnet, alltid 5k+ på 2-trinnet. 

• Positiv støtte på innmelding (minst 9hp+ og 3k+) vises ved å overmelde motpartens 

farge billigst mulig).  

• Svar i ny farge, etter makkers innmelding, viser minst 8hp men er ikke krav. 

• Styrke for naturlig innmelding på 1-trinnet 7-16hp, 2 trinnet 8/9-18hp, 3 trinnet 11/12-

18/19hp. Er styrken større velger en oftest oppl. D selv med feil fordeling. 

• Styrke for å melde i utpasningshånd kan være svakere 

• Kompetative og responsive doblinger til og med 3♠ 

SIGNALER I MOTSPILL 

- Invittutspill kombinert med journalist mot Gr- også inne i spillet 

- Norsk fordelingsutspill mot farge, lover ikke honør 

- Noe spesielle sekvensutspill mot Gr, 10 lover også D,K eller E men benekter ikke J 

- Lite kort er styrke.  

- Lavinthal i motspill i opplagte tilfeller 

- Mot farge lover honørutspill kun den underliggende kort, mot Gr oftest 3 kort i sekvens  
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ÅPNINGSMELDINGER 

Åpning Beskrivelse og svarprinsipper 

1♣ 

Minst 3-kort,11-21hp. Hopp til 2♦ er minst invitt i ♣, typisk 7-9hp. Hopp til 2♥ /♠/3♣ er 

sperr, typisk 3-6hp. Hopp til 2Gr viser rundt 12hp, naturlig invitt. Hopp til 3♦/♥/ er 

renonsvisende svar og 6k+♣ 

1♦ 

Minst 3-kort, 11-21hp. Åpner normalt i 1♦ med 4-4 i minor. 2♣ er naturlig 

beskrivende, krav til minst 2Gr. Hopp til 3♣ er minst invitt i ♦. Svar 2♥/♠/3♦ er sperr. 

Svar 2Gr ca 12hp, naturlig invitt. Svar 3♥/♠/4♣ er renonsvisende svar og 6k+♦. 

1 ♥  

5k+♥, 11-21hp. Svar 1Gr har stort intervall, 6-11hp 

2♣♦  Naturlig. Normalt krav til utgang! Se eget avsnitt 2 over 1 

2♥ er svak støtte i ♥, typisk 3k♥  med 5-10hp eller 4k♥ med 4/5-8p 

Svar 2Gr er Stenberg, nesten krav til utgang m/majorstøtte.  

Hopp til 2♠/3♣/♦ er minisplinter, minst invitt til 4♥ (Ikke svake hopp etter maj åpn) 

Hopp til 3♥ er sperrebetont, normalt 4k♥ med 6-9p -kan ha 5k♥  

Hopp til 3♠/4♣♦ er renonsvisende sleminvitt.  

1♠ 

Minst 5k♠, 11-21hp. Svar 1Gr har stort intervall, 5-11hp 

2♣♦♥: Naturlig. Normalt krav til utgang! (2♥ lover 5k+♥ ) 

2♠ er svak støtte i ♠, typisk 3k♠ med 5-10p eller 4k♠ med 4/5-8p 

Svar 2Gr er Stenberg, nesten krav til utgang m/4k majorstøtte.  

Hopp til 3♣/♦/♥  er minisplinter, minst invitt til 4♠. Hopp til 3♠ er sperr, minst 4k♠, 6-9p.  

Hopp til 4♣♦♥  er renons og sleminvitt. Med ensidig ♥-farge må du først melde 2♥ 

1Gr 

Normalt 15-17hp. Kan ha 5422 fordeling eller 6 kort minor. Ved 5/6 kortsfarger kan 

Gr åpning være på 14hp. (Ikke 5-4 i major) 

Svar 2♣ er Stayman, lover ikke major. Bruker gjentatt Stayman 3♣   

Svar 2♦/2♥/2♠/3♣ er overføring til 2♥/2♠/3♣/3♦ Fravikes overføring lover dette tilpass 
pluss noe tillegg. 

Svar 2Gr viser begge minor. Brems eller minst mild sleminvitt. 

2♣     Sterk, normalt minst 21hp, kan være svakere ved spillesterke hender- minst 9 stikk 

2♦ Multi. Styrke på sterk Gr er fra 20-22hp 

2♥  
Sperrebetont. Minst 5k♥ med ukjent minor på minst 4k.(Lucas twos eller Malmberg) 

Svar 2♠ er forslag til kontrakt, normalt 6k. Svar 2Gr/3♣ er positiv/neg minorsøk.  

2♠ 
Sperrebetont. Minst 5k♠ med ukjent sidefarge i minor på minst 4k. 

Svar 2Gr/3♣ er pos/neg minorsøk. Svar 3♦/♥  er naturlige invittmeldinger. 

2Gr 
Begge minor, bør ha minst 5-5, styrke soneavhengig, typisk 7-11hp utenfor sone, i 

ugunstig sone er styrke typisk 9-13hp. (I 4.hånd 12-14hp uansett sone). 

3♣♦♥♠ 

Naturlige sperremeldinger. I 2.hånd er meldinger etter boka og lover 7 kort, 2 

honnører i minor. I 3. hånd er det større frihet og farge kan være svak 7-kort eller 

sterk 6-kort. I 4. hånd viser det 11-14 hp pluss god 7 kort 

3Gr 
Sjanse, gående 7/8 kmin uten sidestyrke. (Kan maks ha dame, benekter ikke 

renons). 

4♣♦ Gående/nesten gående ♥/♠, minst 7 kort og 8 ½ -9  stikk på egen hånd. 

4♥♠ Sperr, noe sonebetont 

4Gr Har du ess? (5♣ viser 0 ess, 5Gr viser 2 ess, 6♣ viser ♣E) 

5♣/♦ Sperrende sats, trolig minst 8 kort med noe sidestyrke og kanskje renonse. 

Over 5♦ Ingen avtaler 
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SVAR PÅ ÅPNING 1 I MINOR 

Pass 0 til 6 dårlige hp 

1 over 1 

Normalt minst 6hp, kan ha 3hp med rett fordeling. Rundekrav da øvre 

styrke er ubegrenset! Tell ikke fordelingspoeng før tilpass er funnet. Merk at 

en sjelden svarer 1♦ selv med 5/6k om en har 4kmaj. (Gjelder om en ikke 

har gode reversverdier).  

1 grand (1Gr) 6-11 hp. Benekter 4 kort major.   

1min-2min 

eller 1 ♦-2♣ 

Minor på 2-trinnet, uten hopp, behandles likt, viser minst 10hp og er krav til 

minst 2Gr/3♣♦  

Hopp 2/3 

mmin 

1♣-2♦ og 1♦-3♣  viser god tilpass i minor, normalt 6 kort. Styrke er noe 

begrenset, rundt 8-10hp, mild invitt. 

2maj 

Sperr, minst 6 kort. Typisk 4-7HP. 1 min – 2 maj bør vise god farge, 

minimumskrav er D109732 eller K96532 så etter 1♦ så er pass/1♠ rett med 

1098432, 954, K6, J105.  

2Gr  
Beskrivende invitt uten major, ca. 12hp. Melder makker sin åpningsfarge er 

dette for spill, alle andre svar er krav til utgang. (Ny farge er beskrivende 

og viser samtidig ekstra lengde i minor, kan være slemsøken. 

1min-3min Minst 5kmin, styrke så svak som 3-7hp! Typisk 7,5 tapere i trumf 

3maj/4mmin 
Renons, dobbelt hopp, minst mild sleminvitt. Merk 1♣-3♦ også viser renons! 

Vi bruker ikke direkte mini-splinter etter åpning 1min! 

3Gr 13-15 hp med helt jevn Gr-hånd. 

4maj 
Viser at du hadde tenkt å åpne med 4maj. Minst god 7k med begrenset 

styrke. (Har du passet i åpning gir dette hopp lite mening). Direkte triple 

hopp i farge er alltid naturlig, flott fordeling og begrenset styrke. 

5min 
Maksimalt 10hfp, maksimalt 1 ess. Normalt minst 6/7 trumf, ment som 

sperr/spill. Noe sonebetont men styrke kan være ned mot kun 4HP! 

4Gr RKCB 
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SVAR PÅ ÅPNING I MAJOR 

Pass 0 til 6 dårlige hp (Eks J3, DJ, D85, 9743 blir det best å melde pass?) 

2maj 

 

Direkte støtte lover minst 3kmaj, styrke fra 3/4-9/10hp. Meget svak invitt. 

• Ny farge er positive trialbid, invitt til utgang om hjelp i farge 

o Ny farge er beskrivende og viser tillegg men benekter god hjelp i 

trialbidfarge 

• 2Gr er krav, viser normalt 18/19hp. (Bremsesvar er 3♣, Wolf Adjunkt, andre 

svar er utgangskrav). 

3maj Sperr, 6-10hfp, noe sonebetont. (Ny farge er kontrollmelding, slemsøken) 

1♥ - 1 
Normalt minst 6hp, kan ha 3/4hp med rett fordeling. Rundekrav da øvre 

styrke er ubegrenset! Tell ikke fordelingspoeng før tilpass er funnet. Kan 4 kort 

majorfarge vises på 1 trinnet meldes denne fremfor 1Gr.  

2 over 1 

 

Ny farge på 2-trinnet, uten hopp, viser minst 10hp og er krav til minst 2Gr.  Ny 

farge på 2-trinnet viser minst 4 kort minor eller 5k♥ . Har du ikke til 2 over 1 så 

blir alternativet å melde 1Gr eller støtte makker.  

1 grand 

(1Gr) 

6-11 hp. Benekter 4 kort major om denne kan meldes på et-trinnet. Benekter 

også 3 kortsstøtte til makkers 1♠ åpning! Ved 10-11hp så er fordeling kjedelig. 

2Gr 

Minst invitt Stenberg. Minst god invitt til utgang, fastlegger åpningsfarge som 

trumf. SH har 4k+ i maj-støtte og minst 12hfp, benekter renons. Med 10/11-

13hp uten god fordeling gjentar ÅH majorfarge, dette viser kun minimums 

åpning og kan passes! 

Hopp til 2 Minisplinter etter 1♥ 

3♣/♦ Minisplinter, minst invitt (3♣ etter pass i åpning er naturlig 6k og ca.10hp) 

3mmaj 
1♠-3♥  er minst minisplinter, mens 1♥  -3♠ er maxi-splinter(krav til utgang 

m/renons) 

3maj 4k med 6-9 poeng. Typisk 8,5 tapere og 4-7hp 

3Gr Normalt helt flat hånd med 3k i maj u/honør, eller Hx, og 13-15hp 

4♣/♦ Renons og minst mild sleminvitt. (Dobbelt hopp) 

1♠-4♥  
OBS! Splinter, renons i ♥  (Får ikke vist entydig god 7k+♥ etter ♠-åpning, meld 2♥ 
etterfulgt med 4♥) 

1♥ -4♠ 
Hadde tenkt å åpne med 4♠, har maksimalt 2k♥ og har minst solid 7k♠. Selv 

med renons forventes maksimalt 1½ tapere i ♠-farge. 

4maj 
Maksimalt 7hp eller 8hfp, maksimalt 1 ess. Normalt minst 5 trumf, ment som 

sperr/spill. Noe sonebetont men styrke kan være ned mot kun 0HP, typisk 3-6 

hp med en singelton! Ofte ubalansert, normalt ikke 5332 med minimum.  
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ETTER INNBLANDING OVER 1MAJ  

Etter innmelding; 

Negative doblinger tom 3♠. Eks: 1♠ -(3♥ )-D =minst 4-4 i min, maks Hx i ♠,10hp+ ved 4-4 i min 

Melding i stedet for neg.dobl= minst rundekrav på et-trinnet men kan være så svak som 4hp. 

Ny farge på 2-trinnet/3-trinnet uten hopp er krav og lover minst 9hp 

Etter 1♠-(2♥) er D negativt, typisk begge min eller lang ♦, kan tåle straffepass-har noe 

motspillsverdier. 

Etter 1maj (1Gr) er D sterkt straffebetont, se eget avsnitt om doblinger. 

Vi bruker støttedoblinger etter majorsvar! Eks: 1♣  -(p)-1♠ -(2x); D. Her viser D at ÅH har 3k♠, sier 
ikke mer om styrke eller fordeling. 

INVITT STENBERG  

Når svarhånden hopper til 2 grand, etter makkers majoråpning, er det minst god invitt i major 

med 4 kortsstøtte. Bruker Stenberg kun etter åpning 1 i major, etter pass i åpning er hopp til 

2Gr invitterende Stenberg med tilpass i majorfarge. Bruker ikke Stenberg når fi har åpnet eller 

når fi melder inn på 2-trinnet, men 1♥ - (1♠) - 2Gr blir fortsatt minst invitt Stenberg. 

Merk: Bruk av Toronto prioriteres, bruker derfor ikke Stenberg direkte på åpning i maj i 3./4. 

hånd! 

OBS; Om motparten D så utvides bruk av Stenberg også til å inkludere minorfarge, typisk 

minst 5kmin pluss 10hp+, invitt til 3Gr/5min. (Kan være sterk). Uten god tilpass så innled med 

RD for å vise ar du har minst 10hp. 

Merk at du normalt benekter renons når du bruker Stenberg, og ofte også singelton. Normalt 

kan du bruke både minisplinter (minst invitt med singel) og maxi-splinter(renons og 

utgangskrav) etter majoråpning. Med ekstrem styrke så må du da kanskje presse på videre 

da makker ikke avgir kontrollmelding om hånden hans synker under åpning pga kortfarge! 

1♥  - 2Gr; ? 

3♣   Sidefarge i ♣ og tillegg, minst 5k♥ og 4(3)k♣. Utgangskrav ettablert. Svarer 

makker 3♥ ber han om singelton, mens svar 3Gr ber om ekte cue bid, mens 

4♣/♦ innleder vanlig cue bid med god styrke. (SH benekter normalt singelton). 

3♦ Sidefarge i ♦ og tillegg, minst 5k♥ og 4(3)k♦ (Utgangskrav etteblert). Videre 

melding  som etter 3♣ (Hvis kun 3k♦ så har du 6k♥ og for god for 4♥) 

3♥  Minimum. Kan passes! (Eneste måten å stoppe under utgang). 

3♠ Sidefarge i ♠ og tillegg, minst 5k♥ og 4k♠. 3Gr ber om cue bid om du har tillegg 

3Gr 18-19 hp, balansert, 5k♥ 

4♣/♦ Renons i ♣/♦ 

4♥  Godtar invitt men dårlig slempotensial, enten svak eller få kontroller 

4♠ Renons i ♠ med godt tillegg  

Åpning Fi Svar  

1maj D pass Pass er noe tvetydig men normalt maks 5hp hvis 3kmaj 

1maj D 2maj Naturlig svak invitt, 4-8/9HP, ofte 3kmaj pluss Gr ved maks. 

1maj D 3maj Sperr, sonebetont, lover at vi har minst 9 kort trumf. 

1♠  D 2min Positivt men ikke krav, typisk minst 5k+min og 6-10HP 

1maj D 2Gr Invittstenberg, system på 

1maj D RD Minst 10HP, benekter 4k majorstøtte. 

1maj D 4maj Ren sperr med 5kmaj + litt fordeling, har noe verdier i ugunstig  
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1 - 2 Gr; ? 

3♣    Sidefarge i ♣ og tillegg, minst 5k♠ og 4(3)k♣   

3♦  Sidefarge i ♦ og tillegg, minst 5k♠ og 4(3)k♦ 

3♥   Sidefarge i ♥ og tillegg, minst 5k♠ og 4(3)k♥   

3♠  Minimum. Kan passes! 

3Gr  18-19 hp, balansert, 5k♠ (Med 5kmaj er ofte Gr styrke 17-18HP) 

4♣/♦/♥  Renons i ♣/♦/♥ 

4♠  Godtar invitt, dårlig slempotensial – enten svak eller få kontroller 

VIDERE MELDINGER ETTER STENBERG:  

1♠ - 2Gr  

 3x - 3♠;  3♠ er spørmål om singel, interesse for spesifikk singelton eller sterk.  

    3Gr benekter singel men lover tillegg, mens 4♠ benekter singel  

   og ekstraverdier.  

    Hvis  ÅH melder ny farge blir dette billigste cue bid.  

1♠ - 2Gr; 3x  - 3Gr:  Ber om ekte cue-bid, viser "litt" verdier (mild sleminvitt)  

1♠ -2Gr; 3x  - 3/4y:  SH innleder cue bid med sterk hånd, krever cue bid under 4maj  

    om ÅH ikke ser at det mangler en farge uten kontroll  

1♠ - 2Gr; 3x  - 4x:  Som over, cue bid 

FI BLANDER SEG INN ETTER STENBERG 

Om fienden melder inn etter 2Gr, viser pass fra ÅH under 3 i avtalt major normalt minimum 

uten singel i innmeldingsfarge, åpningsfarge på 3-trinnet minimum med singelton i 

motpartens farge. Hopp til 4maj visar tillegg uten singel, overmelding tillegg med singel i 

motpartens farge. Ny farge er naturlig med ukjent singel. D er ment for straff. 

Om fi D 2Gr beholdes system. Pass er avventende og indikerer straffeinteresse av fi. (Ingen 

avtale på RD) 

 

XY – NT  

XY-Gr Benyttes kun dersom fi melder pass og i tillegg må du ikke ha  passet i åpning. 

Etter 1 over 1, og ÅH melder 1Gr, benytter SH 2♣ på invitthender, også etter pass i åpning, og 

2♦ på hender med utg.krav. 2♦ utgår etter pass i åpning, blir nå naturlig inviterende forslag til 

kontrakt, minst 5k♦! 

1x-1y; 1Gr - 2♣   =ber makker melde 2♦! (2♣ er enten bremseforsøk i 2♦ eller en ukjent 

invitthånd) 

1x-1y; 1Gr-2♣ ; 2♦- 2y = 5k+y, invitt  

Eksempler; 

1♣  -1; 1Gr-2♣; 2♦ - ?: 

Pass Viser svake kort med 4k♠ og 5k+♦ 

2♥  5k♠+4k♥, invitt 

2 5k+♠, invitt 

2Gr ca 11HP, ikke 5k 

1♣  -1♥; 1Gr-2♣; 2♦ - ? 

   2♥  5k+♥, invitt 

   2♠ 5k♥ +4k♠, invitt 

   2Gr ca 11HP, ikke 5k♥  

1x-1y-1Gr: 2♦=kunstig utg.krav.Gjelder alltid om du ikke har passet i åpning. Har du passet så   

  er 2♦ naturlig og forslag til sluttkontrakt. Lange meldingsforløp tyder på stor styrke. 
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1♣/♦-1♠; 1Gr-2♥  = svak hånd 5k♠ og 4k+♥, for pref 

1♣/♦-1♠; 1Gr-2♠ =svak hånd for spill 5k+♠ 

1♣ -1♥ /♠; 1Gr-2Gr=4k♥ /♠ og nomalt 4k♣, invitt. 

1♣/♦-1♠; 1Gr-3♥ = 5-5 i major,invitt. Tips- tell ess, K i major og trumflengde  

1♣/♦ -1♥ /♠; 1Gr-3♥ /♠ =7kort, svakt invitterende (Sterkt inviterende via 2♣) 

1♣/♦ - 1♥ /♠; 1Gr - 3♣  Meld pass, jeg er svak og lengst i ♣! Brems i ♦ så velges meldingen 2♣ 

1♣ - 1♦; 1Gr - 2♥/♠. NB! Her viser SH god reverse med minst 5k♦ og 4kmaj. Bør ha minst 15 hp 

om fordeling er så trist som 5422, med 6430 fordeling holder det med 12 gode hp. 

Andre varianter etter 1x-1y-1Gr er svake fordelingshender. Svaret 1Gr benekter ikke 4kmaj 

etter 1♣-1♦! 

Har du passet i åpning kan du ikke kreve til utgang med xy-Gr, meldingen 2♣ beholder sin 

betydning, mens svaret 2♦ er naturlig og svakt invittpreget. Andre varianter etter 1x-1y-1Gr er 

svake fordelingshender.  

NB! Vurder svar etter åpning 1♣, avtale er å melde 4kmaj før 4/5/6/7k♦ når du ikke har god 

styrke til å kreve til utgang. Så når det går 1♣- 1♦ går makker ut fra at du ikke har 4kmaj, så 

med jevn hånd melder han 1Gr selv med 4kmaj. Meldingsforløp 1♣- 1♦, 1♥/♠ viser normalt minst 

5k♣ og 4k♥/♠ eller unntaksvis en marmic hånd med delvis ukjent kortfarge. 

 

WOLF ADJUNCT 2NT 

Benyttes til å skille mellom krav og svake hender etter 1x-1y; 2Gr og 1maj-2maj; 2Gr.  

Etter majorstøtte på åpningsmeldingen er 2Gr krav fra ÅH. typisk sterk NT med 5kmaj ,men uansett så 

skal makker beskrive sin majorstøtte. Har du minimum meldes 3♣.  

På bremserele 3♣ kan ÅH lystre ved å melde 3maj eller gjeninvitere med nytt rele 3♦! På nytt 

rele 3♦ får makker vurdere om han melder 3maj/3Gr eller 4maj! (3maj ber innstendig om 

pass, typisk 4-6hp med 3kmaj eller 3-5hp med 4kmaj!) 

• Sluttkontrakt 3Gr er ikke utelukket alternativ etter 1maj-2maj!  

• 3maj viser god støtte etter 2NT, ofte 3k, krav! Alle hopp/3Gr lover god maks for 2maj. 

• SH kan gjøre direkte cue bid, etter 2Gr, i farger over 3maj, holdvisende under.  

• Om ÅH etter 3♣ melder 3maj kan denne passes! 
 

Så over til standard Wolf Adjunct 1X- 1Y; 2Gr-? 

Svar 3♣  ber makker melde 3♦ alltid! Svake meldinger er å passe ned 3♦(!) eller gjenmelde 3y.  

Ønsker du å spille under utgang må du starte med 3♣ eller eventuelt passe 2Gr! 

1♣ -1♥; 2Gr-3♣; 3♦-?  

Pass svak hånd med ♦ 

3♥  for spill, skal passes 

3♠ 5k♥ +4k♠, utg.krav NB! Med 4-4 i major meldes 3♠ over 2Gr! 

3Gr eksakt 5k♥   NB! 

 

 1♣ -1♠; 2Gr-3♣ ; 3♦-?:  

Pass svak hånd med ♦ 

3♥  5k♠+4k♥, svak for pref.   NB! 

3♠ for spill, skal passes 

3Gr eksakt 5k♠, kontraktforslag. NB 

1♣  -1♦; 2Gr-3♥/♠- viser 4k+maj og 5k+♦, krav/sterk sleminvitt. Bør ha 15p+ om svar 1♦ er rett!  

 

Merk ulik oppbygging av 

svarskala etter 1maj-2maj! 
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Kravmelding til utgang? 

• I prinsipp så er ny farge på 3-trinnet fra ÅH krav. Men har makker vist gode kort, og 

krevd, så kan meldinging på 3-trinnet kun vise sidefarge uten spesielt godt tillegg.  

• Revers fra SH på 2-trinnet er krav til utgang. Hopp i ny farge til 3-trinnet er meget sterkt 

og indikerer minst 5-5 fordeling.  

• Revers fra ÅH er minst rundekrav.  

• 4.farge betraktes som krav til utgang om du ikke har passet i åpning.  

• Direkte hopp til 4 i makkers majorfarge er for spill, kan være sperrebetont. 

• Hopp i ny farge er alltid sterkt, krav til utgang hvis det ikke er definert som minisplinter. 

Dette gjelder både ÅH og SH. 

• Har man passet i åpning kan en normalt ikke kreve til utgang før tilpass er funnet, 

derfor blir revers kun sterke beskrivende invitter med rundt 10hp. 

 

TORONTO 2♣ ( DRURY CONVENTION) 

Toronto lover minst 3 trumf og maks honørpoeng for pass, ca.10-12hfp. Med 3k trumf har en 

nesten alltid minst 10hp! (Noen unntak med f.eks. 3 kort og singelton/renons-her må en 

vurdere selv hvordan en vil beskrive sin hånd best). 

 

På åpning 1maj i 3/4 brukes Toronto. Stenberg utgår i Torontoposisjon! 

Om SH melder 2Gr etter bruk av Toronto, så er 2Gr forsinket Stenberg! Forsinket Stenberg lover 

god pass med minst 4k trumf. Forsinket Stenberg benekter 4333 fordeling og lover minst 9 

gode hp og minst 11p. 

 

Svar på åpning 1maj i 3. eller 4. hånd blir:  

Pass 0-4/6 hp 

1♠ minst 4k♠, 4-10/11hp. Benekter 3k♥ med kun 4k♠ 

1Gr Benekter 3kmaj, 6-10/11hp 

2♣ Toronto, minst 10p, minst 3kmaj, kan skjule forsinket Stenberg m/4kmaj 

2♦ Minst 5k♦, 7-10/11hp 

2maj Minst 3kmaj, svak, 4-9hp eller 5 til 10 dårlige poeng 

2mmaj Minst 5k, maks 2kmaj, 7-10hp. Dog blir 1♥ -2♠ fortsatt minisplinter! 

2Gr Bør ikke meldes, viser 11hp med kun 2kmaj. Ser ut som overfall av makker, kanskje du 

tar sjansen med 5kmin? Merk at Stenberg meldes forsinket via Toronto! 

3♣ NB! Minst god 6k♣ med ca 10hp! (Mister minisplinter i ♣ i Toronto posisjon.) 

3maj Ingen invitt men brukbare kort med 4kmaj og ofte ukjent singelton, typisk 8-9p eller 5-

7/8 hp. Typisk 8 tapere. 

3♦/3♥ eller 2♠ etter 1♥ er minisplinter og invitt i maj som før. 

4♣/♦/♥ eller 3♠ etter 1♥ viser renons pluss minst 4kmaj pluss 7/8-10hp. (Som før) 
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Åpners svar etter pass; 1♥-2♣;?  (2♣ lover minst 3k♥, TORONTO) 

2♦ Naturlig med noe tillegg, minst 13hp, trolig 5k♥. Melding er krav til minst 2♥. 

2♥ Entydig dårlig åpning, rundt 10-14hp, har ikke tro på utgang men benekter ikke 

entydig sub minimum.  

Etter åpners svar 2♦/2maj brukes forsinket Stenberg 2NT med 4kmaj pluss maks styrke. 

2♠ Positiv trialbid, minst mild invitt til 4♥ (Her melder du 4♥ om du hadde tenkt å bruke 

forsinket Stenberg) Her vil 2Gr be ÅH velge mellom 3Gr/4♥! 

2Gr Beskrivende, ca.14hp. (Må vurdere om 2♥ er et bedre alternativ).  

Melding kan passes, viser alltid 5k♥ 

3♣/3♦ Positiv trialbid og minst invitt. 

3♥  Minimumsåpning med gode verdier, trolig 6k♥. Invitt til 4♥ 

3♠/4♣/4♦ Laveste cue bid, sleminvitt. (Ikke dobbelt hopp så da er det ikke Splinter) 

3Gr 17/18-19hp med Gr hånd. (Ved tvil så meld 4maj selv om pass er et alternativ) 

4♥  Tvetydig, sterk eller flott spennende fordeling 

 

Etter åpning 1♠ i 3. eller 4.hånd er svarskala nesten som etter 1♥, merk dog at svar 2♥ fra ÅH 

er beskrivende melding men lover ikke godt tillegg. (Kan ha tillegg da makker må svare minst 

2♠).  

♠J43 ♥A75 ♦KQ532 ♣64   pass-1♠; 2♣ 

Vi kan innvitere lett til 4♠ ved å melde 2♣ i eksemplet over. Har man ekstraordinær invitt med 

4k♠ kan en vurdere forsinket invitt Stenberg 2Gr eller direkte minisplinter.  

Med hendene under så kan man også bruke forsinket Stenberg: 

♠J1043 ♥A7 ♦KQ532 ♣64 eller ♠J1043 ♥A7 ♦E8532 ♣64 

Om en skulle, mot formodning, gå beit i 3♠, så er sjansen stor for at motparten har spill for 

3♣/♥ 

 

Toronto i konkuranse 

Hvis fi D oss i major er Toronta av. Her bruker vi vanlig forsvar etter motpartens opplysende D, 

kan jo redoble med 10hp+ eller vurdere hopp til 2Gr.  

Melder fi 1♠ over åpning 1♥ er Toronto 2♣ på! (D av 1♠ viser minor mens melding 2♦ er naturlig 

og benekter 3k♥)  

 

P  (P)  1♠  (P) 

2♣  2♦  ? 

Med alle sub minimumshender og de fleste minimumshender melder ÅH 2♠ på Toronto. D av 

2♦ viser at ÅH har tillegg og trolig 4k♦. Melder ÅH pass så er dette krav og lover grei åpning 

eller bedre. Melding 2♥ over innmelding 2♦ er beskrivende naturlig, minst svak invitt. 3♣/3♦/3♥ 

er positiv trialbid, likt som uten innmelding. 

 

P  (P)  1♠  (P) 

2♣  (2♥)  ? 

Pass Krav, lover noe tillegg. 

D Tillegg, straffebetont. Normalt 4k♥ 

2♠ Entydig svake kort. 

2Gr Som uten innmelding men har greit ♥-hold 

3♣ eller høyere Som uten innmelding 
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P  (P)  1♠  (P) 

2♣  (D)  ? 

Pass Har noe tillegg, Minst 12hp men som oftest rundt 14p. 

RD Minst hxx i ♣ og tillegg, ofte Gr med 14hp eller 4k♣ med 13-19hp 

2♦  viser noe tillegg med 4k♦ 

2♥ Naturlig, indikerer tillegg 

2♠ Entydig svak, maks 13 poeng  

Andre svar Se system, glem innmelding 

 

Eksempel på litt skjult minisplinter: 

(p) p (p) 1♥; (1♠) 2♠ Minisplinter! 

Kjemper fi på 3-trinnet, etter Toronto, kan begge foreslå straffedobling. Forventer at 

straffedobling tas ut med singel eller renons og ofte med ekstra lengde i vår major. 

 

REVERS, KREVER NORMALT SVAR 

N Ø S V Foklaring 

Pass 

Pass 

1♥  

2♠ 

pass 1Gr 2♠ er revers fra ÅH, viser minst 5k♥  +4k♠+minst 

16hp, KRAV. Svar 2Gr er brems og ber makker 

melde 3♣   

1♦ 

2♠ 

1♥  2♦ pass 2♠ viser tillegg til åpning og minst invitt til 

utgang! ÅH har alltid ♠-hold men garanterer 

ikke 4 kort.  

1♣   

2♦ 

Pass/1♥  1♠ pass 2♦ er revers fra ÅH, viser minst 5k♣ og 4k♦ og 

minst 16hp, KRAV 

1♣   

1Gr 

Pass 

Pass 

1♥  

2♠ 

pass 2♠ er ikke revers fra SH, viser trolig 6k♥  og 5k♠ 

og rundt 7hp. Husk at vi har xy-NT 

I DET VIDERE MELDINGSFORLØP ETTER ÅPNING PÅ ET-TRINNET 

• Prioriter støtte av major fremfor andre meldinger når du kjenner til 8 kort majortilpass. 

• Splinter, dobbelthopp i ny farge er renons med sist meldte farge som trumf, sleminvitt.  

• Minisplinter, hopp i ny farge, etter maj åpning er minst invitt og viser singel.  

• Kontrollmelding meldes nedenfra (lover E, K, singel eller renons). Laveste kontrollmelding 

er 3♠ med ♥ som trumf, normalt så starter derfor entydige kontrollmeldinger på 4-trinnet. 

• Positive trial-bids etter at majortilpass er funnet, ny farge etter for eksempel 1♥ - 2♥ og 1♠ - 

2♠  er minst utgangsinvitt og spørr om hjelp i fargen. 

• Hopp til 2Gr fra ÅH viser 18-19hp. Andre svar enn 3♣, Wolf Adjunkt, er utgangskrav. 

• Revers på to-trinnet, etter svar på 1-trinnet, er rundekrav. 4. farge på 2-trinnet (om mulig) 

er bremserele som bryter utgangskravet. Er ikke 4.farge mulig på to-trinnet, brukes 

2Gr(Lebensohl) som bremserele. Andre svar enn bremserele er beskrivende og 

I Toronto posisjon brukes ikke minisplinter 3♣. Forsinket Stenberg gjelder om du først har 

meldt 2♣. Ulogisk så blir hopp til 3♣ 6k♣ og ca. 10hp. (Åpner trolig alltid med 11 og god 6kmin).  
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aksepterer utgangskravet. Dog er gjentakelse av egen farge på 2-trinnet kun rundekrav, 

Se også eget kapitel om Lebensohl. 

• Revers fra ÅH, etter svar på 2-trinnet som lover styrke, er utgangskrav. Lover minst 15 

gode hp og minst 5 kort i åpningsfarge.(Kan kanskje ha sterk marmic?). 

• Hopp i ny farge på 3-trinnet fra ÅH, etter svar på 1-trinnet, er krav til svar, meget gode 

kort og lover minst 5-5 fordeling. Preferanse til åpningsfarge kan passes mens alle andre 

svar er krav! Med 5-4 fordeling og 18-20hp vurderes hopp til 2Gr 

• Ny farge på 3-trinnet fra ÅH, etter svar på 2-trinnet i ny farge, er utgangskrav. 

• Revers fra svarhånden er utgangskrav.(Ikke alltid i xy-Gr posisjon). 

• Dobbelt hopp til 3Gr fra ÅH viser spillesterk hånd, 6k, minst 19hp og hold i umeldte. 

• 4. farge er normalt krav til utgang.  

UNNTAK: 

o 1♣ -1♦; 1♥ -1♠.  1♠ krav og indikerer minst 9hp, ÅH melder som om 1♠ er Gr-hånd 

o 4. farge på 2-trinnet etter revers fra ÅH kan være bremserele. Ber reversmelder 

vurdere spill i delkontrakt og melde beskrivende. Naturlige meldinger uten hopp 

kan passes eller korrigeres. 

o Spesialvariant; Gjenmelding av 4. farge viser minst 5-5 fordeling og er ikke helkrav. 

o 4. farge etter pass i åpning er krav, men krever ikke til utgang. Indikerer 11hp uten 

god melding, ofte Gr-fordeling uten hold i 4. farge. 

• 4. farge forteller at en ikke har bedre melding. Indikerer minst 5 kort i først meldte farge 

eller manglende hold i 4.farge. 
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GRANDÅPNINGER (OG INNMELDING STERK NATURLIG 1GR/2GR) 

Åpning 1 i farge + Gr billigst mulig viser 11/12-14hp 

Åpning 1Gr viser 15-17hp 

Åning 1 i farge, hopp til 2Gr viser 18-19hp 

Åpning 2♦ og gjenmelding 2Gr viser 20-21/22hp 

Åpning 2♣ og gjenmelding 2Gr viser 22-24hp 

Åpning 2♣ og hopp til 3Gr viser 25-27hp 

Åpning 2♣ og hopp til 4Gr viser ca 29hp 

Åpning 2♣ og hopp til 5Gr viser ca 31hp 

1 GRAND-SYSTEMET Forstyrrelse fra motparten, se eget kap 

Svarhåndens første melding Grandåpnerens svar 

2♣     Søkemelding etter major. 

(Stayman, også etter D) 

2♣ lover hverken styrke eller major! 

2♦: Ikke 4-korts major 

2♥ : 4k+♥, kan ha 4k♠ 

2♠: 4k+♠, benekter 4k♥ 

2♦   Overføring til ♥  (Også etter D, 

men naturlig etter innmelding 2♣) 

2♥  Forventet melding. Eventuelt 3♥ med 4k♥ eller 2Gr 

med supermaks + 3k+♥. 3min fra makker er naturlig og 

utgangskrav, 2♠ er naturlig invitt med 4-5 i major, 

hopp i ny farge er splinter med ♥ som trumf. 

2♥     Overføring til ♠ (Også etter D, 

men naturlige spilleforslag etter 

innmelding). 

Normalt 2♠, kan melde 3♠ med 4k eller 2Gr med 

supertilpass pluss maks. Melder SH ny farge på 3-

trinnet er dette krav til utgang.  

2♠    viser 6k+♣, svak eller minst mild  

     sleminvitt 

Normalt 3♣, svar 2Gr viser tillegg og honør i ♣-innvitt til 

3Gr. Melder makker videre etter svar 3♣ er det mild 

sleminvitt med ♣ som trumf.  

2 Gr   en form for minorstayman. Svak 

eller sterk med minst 5-5 i minor 

ÅH melder beste minor. Melder SH videre er det minst 

mild sleminvitt i meldt minor. 

3♣      Overføring til 3♦  Melder makker videre er det minst mild sleminvitt i ♦ 

3♦ Naturlig, minst invitt, med god 6k♦ Normalt pass eller 3Gr. Melder ÅH 3♥/♠ viser dette noe 

tilpass i ♦, tillegg og 5kmaj. Kan bli aktuelt å spille 4♦ 

3♥  Utgangskrav med 3-1-4-5 eller 3-

1-5-4  

Beskrivende svar. 3♥ er ment som hjelp til å finne beste 

utgang, normalt ikke aktuelt med slem. 

3♠  Utg.krav med 1-3-4-5 eller 1-3-5-4  Beskrivende svar. 

3Gr Sluttmelding, kan være skjev  Pass 

4♣/♦    Overføring til 4♥/♠ 4♥/♠ (4♣/♦  benekter sleminteresse)   

4♥/♠    Spillemelding (Underlig valg)   Pass 

4 Gr    Kvatitativ, ca16hp 

Valgfri BLACKWOOD, 

pass med minimum 

Pass: Minimum 

5♣/♦/♥/♠ brukes som Blackwoodsvar på ess og minst delvis aksept  

Svar 5Gr er aksept og oppfordrer om laveste 4 kort.  

6♣/♦♥/♠: 5-korts farge og tillegg, alternativ til 6Gr-makker avgjør. 

6Gr: Maksimum, vil spille grand 

  

Oversikt på hvordan ÅH viser 

sine Gr-intervall. Merk at Gr-

intervall etter 2♣ forutsettes 

svar 2♦, ved svar 2♥/♠ etter 2♣, 

vil en ofte hvile med 2NT uansett 

Gr-styrke. 



18 
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SVAR ETTER 1GR - 2♣ 

2♦ 2♥  
2♦ BENEKTER 4 OG 5 KORT MAJOR. Svar 2♥ viser begge major. Makker skal passe med 

lik lengde i maj eller korrigere til 2♠ med best lengde i spar. 

 2♠ Viser 5k♠ og 4k♥. Svak invitt!. 

 2Gr Utgangsinvitt, 8-9 hp (Lover ikke 4 kort major) 

 3♣   NYTT SØK, minst krav til utgang. Svarskala se egen tabell gjentatt søk 3♣ 

 3♦ Invitt og naturlig, minst 6-kort farge 

 3♥  4k♥ og 5k+♠, utgangskrav. SE SMOLEN! 

 3♠ 4k♠ og minst 5k♥, utgangskrav. SE SMOLEN!  

 3Gr Naturlig, spill 

 4Gr Blackwood-4 ess. ( 5♣ = 0 eller 4 ess, 5♦ = 1 ess, 5♥  = 2 ess og 5 = 3 ess) 

2♥   VISER MINST 4k♥. Kan ha 4k. Kan ha 5k♥ . Sier ikke noe om styrke 

 2♠ 4k♠ og invitt. Grandåpneren melder naturlig, pass er mulig. 

 2Gr Utgangsinvitt, 8-9 hp, normalt ikke 4k♠. Ikke 8 triste hp. 

 
3♣   

NYTT SØK Svarskala se : Svar på gjentatt søk 3♣. (Utgangskrav – ofte 

sleminvitt hvis minor) 

 3♦ Sleminvitt, minst 5k♦ 

 3♥  Invitt til 4♥ (Har 4k+♥) 

 3♠/4♣/4♦ 
Splintermelding med ♥ som trumf, singel eller renons.  Merk at SH kan hoppe 

som splinter. 

 3Gr Naturlig for spill 

 4Gr RKCB 

2♠  SVARET LOVER MINST 4K OG BENEKTER 4K♥  

 2Gr Utgangsinvitt, 8-9 hp. (Ikke 8 triste uten 10-ere, bør da passe 1Gr) 

 
3♣   

Nytt søk. Svarskala se Svar på gjentatt søk 3♣. (Utgangskrav – ofte 

sleminvitt hvis minor) 

 3♦ Naturlig sleminvitt med minst 5k♦ 

 3♥  Ingen avtale, med 5k♥  så bruker vi jo overføring eller Smolen! 

 3♠ Invitt til 4♠ 

 3Gr Naturlig for spill (Kan tyde på 2k♠ og 3k♥ men dette er usikkert) 

 4♣/♦/♥   Splintermelding (Singel eller renons) 

 4Gr RKCB (Bruker kvantitav 4Gr kun på direkte hopp etter Gr) 

Om makker velger å passe 2♦ er han trolig lang i ♦ med minst 3k i begge major pluss singel 

/renons i ♣! (Har sjanset på søk 2♣ med svake kort for å finne en spillbar farge på 2-trinnet. 

Stjerneeksempel er noe sånt som ♠D97 ♥D105 ♦1097542, ♣8).
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SVAR PÅ GJENTATT SØK 3♣.   (Utgangskrav – ofte sleminvitt hvis minor) 

Gjentatt søk i 3♣ er ofte sleminteresse eller for å avklare majorfordeling. Gjentatt søk i 3♣ er 

ikke bare fornyet majorsøk, med overføringer og Smolen på repertoaret får vi dekket alle 

majorhender på svarhånden. Merk at svaret 3♦ aldri er entydig men lover noe positivt i 

minor, spørr da på nytt med 3♥. 

1Gr- 2♣; 2♦ - 3♣; ? 

3♦  En fem korts minor 

3♥  spør hvilken: 3♠ = ♣, 3Gr= ♦  Teller nedenfra, makker er normalt i slemsone 

3♥  2-3-4-4  

3♠ 3-2-4-4   

3Gr Helt jevn hånd med ukjent 4 kort i minor.  

Har svarhånden 5 korts major så benyttes overføring og/eller Smolen-systemet. 

1Gr - 2♣;  2♥  - 3♣; ?   

3♦  En fire korts minor  

3♥  spør hvilken: 3♠ = ♣, 3Gr = ♦  Makker har trolig ambisjoner om at slem er mulig! 

3♥  5k♥  

3♠ 4-4 i major 

3Gr 3-4-3-3 

1Gr- 2♣; 2♠ - 3♣; ?   

3♦  En fire korts minor – 3♥  spør hvilken: 3♠ = ♣, 3Gr= ♦   

3♥  ? Ingen avtale 

3♠ 5k♠ 

3Gr 4-3-3-3 

Det oppstår fordelinger som det ikke finnes svar for da vi tillater 6kmin og også noen 5-4-2-2 

fordelinger i Gr åpning. Merk at med 6k så er typisk Gr-styrke 14-15/16 hp og med god 5 kort 

er styrke typisk 14-16hp. Så ha dette i mente når makker ikke melder som forventet etter at 

du f.eks har vist 5-5 i major. Svarskala er ikke tilpasset «skjeve» Gr-hender! Derfor skal en også 

være forsiktig med å åpne med 1Gr med «skjeve» Gr-hender. (OK med stopper i begge 

kortfargene). 

 

SMOLEN 

1Gr -2♣; 2♦ - ? 

3♥  Krav til utgang med 4k♥ og 5k+♠ 

  3Gr-4♦=6k♠ uten sleminteresse   

            3♠ Krav til utgang med 4k♠ og 5k+♥  

3Gr-4♦=6k♥ Uten tillegg. ÅH melder 4♥  

3Gr-4♣ =mild sleminvitt med 6k♥! ÅH slår av i 4♥ eller cue bid eller RKC. 

1Gr - 2♥; 2♠ -3♥      

3♥  er krav til utgang med 5k♠ og 5k♥!  NB! Ny betydning. 

Vi mangler entydig invittmeldinger med 5-5 i major. To alternativ, søk med 2♣ 

og svar 2♠ over 2♦ (Kanskje du får sjansen til å melde 3/4♥ siden.) Alternativt 

kan du overføre til ♥ og så melde 2♠. Begge måter viser i utgangspunktet 5-4 i 

major og er invitt til utgang. 

  

Lengst i umeldt major 
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1Gr -2♦; 2♥ -2♠    

 2♠ er invitt til utgang med 5k♥ og 4k♠ 

 Svar: 

      PASS  Høyt nok, lykke til makker 

              2Gr  Tror mest på dette prosjektet 

              3♣    Maks m/2k♥ og 5k+♣   

              3♦   Maks m/2k♥ og 5k+♦  

              3♥   Beste kontrakten  

              3♠  Naturlig invitt. 

              3Gr  Supermaks m/3-2-4-4 eller glemt systemet  

 4♥/♠  Jeg tror på utgang        

                

1Gr-2♣; 2♦ -2♥  =Velg major, pass ved lik lengde. Ingen invitt! 

 

1Gr-2♣; 2♦ -2♠=Invitt, 5k♠ og 4k♥. Svak invitt! 

 

1Gr -2♣; 2♦ -2♠; ? 

Pass  Høyt nok, lykke til makker. 

2Gr  Begrenset med 2k♠ 

3♣    Maks m/2k♠ og 5k+♣   

3♦   Maks m/2k♠ og 5k+♦   

3♥   ? 

3♠  Gjeninvitt med 3k♠ 

3Gr   Supermaks m/2-3-4-4 eller glemt systemet 

 

Når svarhånden innleder med Stayman 2♣ vil han normalt være interessert i en majorfarge 

eller ha en generell invitthånd til 3Gr eller være sleminteresert. Men svarhånden er ikke alltid 

interessert i utgang når han melder 2♣. Han kan ha en trefargehånd hvor han har tenkt å 

passe makkers svar, eller en svak hånd med begge major.  

FI MELDER INN OVER VÅR 1GR (FORSVARSAVTALER) 

(Bl.a. delvis neg til 2♠, overføring på 3-trinnet og Lebensohl) 

Fi melder farge: Farge på tre-trinnet, med og uten hopp, er overføring men er samtidig minst 

mild invitt til utgang/slem! Overføring til kjent 5k farge hos fi er spørsmål om Gr hold. 2Gr er 

Lebensohl og ber om 3♣. 

Dersom motpart melder inn en melding som viser maj eller maj + min vil D være negativ. 

Dersom motparten melder en melding som viser begge maj er D oppfordring til straff i minst 

en maj. 

Om motparten melder 2♣, som ikke betyr begge maj eller begge minor, er D Stayman! 

Dersom fi melder en kunstig melding som er en/to ukjent(e) farge(r) er D straffeorientert. Dog 

er D av innmelding 2♣ Stayman, unntak hvis 2♣ lover begge maj. (D lover at vi har flere 

poeng enn motparten, 7hp+, men krever ikke til utgang).  

Spesialvariant: Betyr 2♣ begge min, så er D forslag til straff mens 2♦ blir Stayman! 

Dersom fi dobler 1Gr for å vise en farge følger vi opprinnelig system, tar ikke hensyn til D.  

Dog kan du velge RD som styrke og enten straffe de eller melde utgang. 

Dobler fi overføringsmeldingene 2♦/2♥/2♠ så viser pass fra åpner 2 kort og melding 3 kort. RD 

fra åpner vil vise en god 5-kort og oppfordrer makker til å passe med Jx eller bedre og noe 
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styrke. 

Merk 1Gr-(pass)-2♦-(D)-(pass); pass-(pass)-RD Redobler ber makker fullføre overføring ved å 

melde 2♥. RD etter at du har overført ber makker melde overføringsfarge! Dette prinsipp 

gjelder også i andre situasjoner som f.eks 4♣ (D) pass (pass); RD 

Om motparten melder (2Gr), som viser begge minor, så er 3♣ majorsøk mens 3♦/3♥ er invitt pluss 

overføring. D av unusual (2Gr) er oppfordring til straffedobling 

La oss si innmeldingen var naturlig (2♥): 

2♠ er forslag til sluttkontrakt, typisk 5k med 3 gode til 7hp. (Ikke overf. på 2-trin. untatt etter D). 

2Gr ber åpneren si 3♣ (Lebensohl). Svarhånda har normalt lang ♣farge som han vil 

konkurrere med. Han kan også ha en lang ♦farge, men korrigerer da til 3♦ over 3♣, for spill.  

D: med firekorts farge i motsatt major og brukbare verdier D svarhånden. Det kan han gjøre 

med sterke kort, eller med kort han bare ønsker å være med. Over innmeldingen 2♠ bør D 

vise invittverdier, for åpneren må få lov til å hoppe til 4♥ med maks eller straffepasse. Over 

innmelding 2♥ kan svarhånden D med litt mindre da det er mer rom, åpneren kan si 2♠ eller 

hoppe til 3♠ med maks, og vi kan stoppe på to-trinnet. 

 

3♣ er overføring til ♦, minst invitt til utgang. 

3♦ er overføring til motpartens 5k+farge, dette spørr om ♥ hold! 

3♥ er overføring til 3♠, minst invitt til utgang. 

3♠? Sleminvitt med begge minor? Glemt system? 

Huskeregelen er at svar 2Gr er Lebensohl og at alle meldinger fra og med 3♣ er overføringer!.  

D = firekorts major hvis ikke motparten har lovt begge 

Ingen overføring på 2-trinnet, ny farge på 2-trinnet er for kjemping med 3-8hp 

2Gr = Lebensohl, dvs. ÅH skal si 3♣ 

3♣ eller høyere = overføring når innmelding ikke er høyere enn 2Gr, minst invitt til utgang. 

Over 2Gr innmelding fra fi(begge minor) er D straffeorientert mens 3♣ er Stayman og 3♦/3♥ er 

overføring 

D av 2♣ er Stayman om ikke 2♣ lover begge major eller begge minor. 

Overføring inn i motpartens 5k-farge er spørsmål om stopper! 

MERK 1Gr – (2♣/♦/♥/♠) – 3Gr  

Her er direkte hopp til 3Gr hold i motpartens farge og tror 3Gr er rett sluttkontrakt, ofte basert 

på god minor. Om du vil spørre om hold så kan du overføre til motpartens farge på 3-trinnet!!  

Melder fi 2Gr eller høyere så blir D straffeorientert og andre meldinger følger gamle 

prinsipper. F.eks 3♥ over (3♣) blir naturlig svak invitt i ♥! 

Innmelding 1Gr fra oss er 15-17 HP i alle hender og vi benytter eksakt samme Gr-system, glem 

motpartens åpningsmelding/svar under vår innmelding1Gr! 

 

Balansering 

1Gr (pass/2♥) pass (pass/2♥); D ÅH kan aldri straffedoble direkte på egen hånd på 2-

trinnet. Her blir D tillegg med typisk 2k♥ og 4k♠. Lover minst 3k i alle umeldte farger! (Har du 

4k♥ med 3-7hp så sats på pass hvis du ikke har 4k♠. 2♥ går trolig bet da motparten maks har 7 

trumf med maks 21hp). I denne posisjon brukes ikke Lebensohl så 2Gr er naturlig med Hx(x) i 

motpartens farge.  
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STERK 2♣, TVETYDIG AVSLAG 2♦ 

SVAR PÅ ÅPNING 2♣    

2♣   -  ? 

2♦  Tvetydig avslag (0-10 hp ubalansert- f.eks dårlig 5 kort minor med styrke, eller 

0-19 hp  balansert). 

2♥/♠ Minst 5-kort farge og minst 6 hp. (Utgangskrav, Bør ha minst E, K eller DJ i farge 

ved  minimum). 

 2Gr Minst 5-5 i minor med minst 7 hp. Ment som sleminvitt hvis tilpass finnes 

 3♣/♦ Minst god 5-kort farge og minst 7 hp. (Oftest 6-kort, kan da ha 6hp med all 

   styrke i minor eller god 7k med kun 5hp ). 

3♥/♠ 7-kort farge med èn taper. ÅH melder naturlig, kan vise sin farge om han 

ønsker! 

 3Gr 6-8hp med jevn hånd, maks en konge 

4♣/♦/♥/♠ Gående farge, minst 6-kort, må også ha J ved 6-kort.  

Svar 5Gr ber makker melde syv om farge er gående mot renons hos makker! 

Om fi melder inn etter åpning 2♣ viser dobler 0-3hp på 2-trinnet men er straffeorientert på 

høyere nivå, mens melding viser minst 5 kort med minst 6hp. 2Gr viser minst 7hp og 5-5 i de to 

laveste umeldte farger. Eventuell pass er krav, avventer, ukjent styrke men minst 3 hp når 

innmelding er på 2-trinnet og lover gjenmelding.  

DEN STERKE HÅNDENS GJENMELDING ETTER 2♣ - 2♦ 

2♣  - 2♦ 

? 

 2♥/♠ Naturlig og minst 5-kort farge. Krav for minst en runde. 

 2Gr 23-24 hp, balansert. Kan inneholde 5-korts major. (Puppet pluss overføring nå) 

 3♣/♦ Naturlig og krav, sekend negativ er billigste minor eller sjanse i 3Gr. 

3♥/♠/4♣/♦ Naturlig utgangskrav. Fastsetter trumffargen. Ber om kontrollmelding.  

  Kontroll med singelton/renons lover selfølgelig også minst 1 trumf. 

 3Gr 25-27 hp, balansert. 

4♥/♠ Spillemelding. Viser 9-10 spillestikk uten sleminteresse. Makker bør gå videre 

med f.eks 2 essverdier eller en E og 2 konger. Har SH minst 12hp så melder han 

uansett videre? Forsiktig om du f.eks har J932, 8, J1062, EKD4, er makker renons 

i ♣ så er 4♥ høyt nok men over 4♠ må det stå minst 6♠? Hva som blir rett blir 

gjetting! 

Typisk så er 2♣  honørsvak med 18-20hp men har trolig 7/8 kort i maj? Normalt 

ingen renons. Maksimalt 10 ½ stikk på egenhånd, minimum 9 ½ stikk. 

 4Gr 28-30 hp, balansert.  
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DEN SVAKE HÅNDENS GJENMELDING ETTER 2♣ - 2♦ 

2♣  - 2♦; 2♥  - ? 

 2  4-8/20 hp, minst 4k♠. 

 2Gr 4-8/20 hp, balansert. 

 3♣   0-3 hp, nytt avslag (kalles dobbel negativ).  

  Eneste svarmelding som gjør det mulig å stoppe under utgang. 

Ny farge er naturlig og krav til utgang mens gjenmelding 3♥ kan passes. 

 3♦ 4-8/20 hp, minst 5-kort farge. 

3♥  4-8/20 hp, minst 3k♥ og lover minst en kontrollmelding, ingen singel eller renons 

3♠/4♣/♦  Splinter med ♥ støtte. ÅH betrakter det som 4-8hp med 3/4 kort støtte og 

    minst en kontroll 

 3Gr Hold i umeldte farger med 2k♥, 8-10hp men maks 2 kontroller. 

4♥   0-6 hp, minst 3 k♥  men benekter kontrollmelding. Med 0-2hp bør en ha 4k♥ 

2♣  - 2♦;      2♠  -  ? 

 2Gr 4-8/20 hp, balansert. 

 3♣   0-3 hp, nytt avslag  

 3♦ 4-8/20 hp, minst 5-kort farge. 

 3♥  4-8/20 hp, minst 5-kort 

 3♠ 4-8/20 hp, minst 3-kort støtte og lover minst en kontrollmelding. 

 3Gr Hold i umeldte farger med 2k♥, 8-10hp men maks 2 kontroller. 

 4♣/♦/♥ Splinter med ♠ støtte. ÅH betrakter det som 4-8overhp 

4♠  0-6 hp, 3+k♠ og benekter kontrollmelding. Med 0hp bør du ha 4k♠ 

  ÅH baserer sine svar på at SH har 0-8hp etter 2♣ -2♦ 

2♣  -  2Gr - ? (Positiv med 5-5 i begge minor) 

Her er systemsvar naturlig, 3♣/♦ aksepterer trumffarge men lover ikke ekstraordinære verdier, 

3Gr kan fortsatt være aktuell sluttkontrakt. 3♥/♠ leter etter beste kotrakt og viser minst solid 5k. 

Hopp til 4♣/♦ fastlegger trumffarge og er sterk sleminvitt, ber om laveste kontrollmelding. 

2♣  - 2♦; 3♣/♦ - ? 

Ny farge bør vise minst god 4-kort farge. Høyning til 4 i minoren er sleminvitt – ellers får man 

melde 3 grand! Etter 3♣ er 3♦ sekend negativ og etter 3♦ blir den dårlige meldingen 4♣ 

sekend negativ. Hver derfor forsiktig med å melde 3♦ når du tror beste spill er i Gr. 

2♣ - 2♦; 3 major - ? 

Svarhånden viser eventuelle førstekontroller på direkten, melder 3 grand med trumfhonnør 

eller andrekontroll, og sier ellers 4 i makkers major. (3 i major er krav og ber om 

kontrollmelding) 

2♣  - 2♦; 3 Gr - ? 

4♣   ber makker melde sine 4-kort farger nedenfra, konvesjon kalles Baron. 

4♦/♥ er overføring til 4♥/♠  

4♠ er sleminvitt og viser begge minor. 
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PUPPET-STAYMAN 3♣ ETTER STERK 2GR.   

BARON ETTER STERK 3GR/4GR ETTER Å HA ÅPNET I 2♣/♦ 

Ved å bruke Puppet-Stayman (3♣) får man raskt greie på om ÅH har 4- eller 5-kort major. 

2♣ -2♦; 2Gr - 3♣  eller 2♦-2♥/♠; 2Gr-3♣.  

Baron søk med 4/5♣ ber ÅH melde 4-kortsfarge nedenfra, f.eks 2♣  -2♦; 3Gr - 4♣  eller 2♣ -2♦; 

4Gr - 5♣. 

SVAR PÅ PUPPET STAYMAN 3♣:  BRUKES ETTER 2♦-2MAJ: 2GR OG 2♣-2♦; 2GR 

 3♦  Ikke 5-kort major, men lover minst èn 4-kort major 

 3♥/♠  5k ♥/♠ Ny farge på 4-trinnet blir cue bid 

 3Gr  Benekter 4k+maj. Melder SH 4♣/♦ er dette nat. sleminvitt 

Etter svar 3♦  melder SH: 

3♥   Benekter 4k♥ og viser 4k♠. Grandåpner melder 3♠ med 4k♠, 3Gr med 4k♥. Meld 

motsatt major av det du har, den sterke hånd skal være spillefører! 

3♠ Viser 4k♥  og benekter 4k♠. Grandåpner kontrollmelder med maksimum og 4k♥, og 

 melder 4♥ med minimum og 4k♥. Med 4k♠ melder grandåpneren 3 grand 

3Gr Sluttkontrakt. (Var kun interessert etter 5kmaj hos grandåpneren). 

4 NB! Begge major, sleminvitt. Svar 4Gr er RKCB med ♠ selv om makker kanskje har ♥ 

4♦ Meld din majorfarge, makker! 

 

Eksempel  

 E D 8 5   Kkn76 

 E 7   D963 

 E K D 4   1053 

 D 9 5  82 

Andre svar på sterk 2Gr 

3♦ og 3♥ er overføring til henholdsvis ♥ og ♠. Videre meldinger er naturlige og krav til utgang. 

Etter 2♣-2♦; 2Gr-? viser 3♠  begge minor, og grandåpner melder enten 3Gr eller støtter til 

4min med slemvennlige kort for minor. 

4♣/♦ direkte over 2Gr er naturlig sleminvitt, her kan grandåpner foreta et kontrollmelding eller 

slå av med 4Gr. (Får ikke vist eventuell 5kmaj men dette er jo ikke aktuell kontrakt). 

Hopp til 4Gr, er på samme måte som etter 1Gr, naturlig invitt til lilleslem (kvantitativt). 

Fi forstyrrer etter at vi har vist sterk 2Gr 

Dette vil skje sjelden men system blir nå helt naturlig. Alle meldinger viser meldt farge og er 

krav til utgang. D blir straffeforslag. 

SVAR PÅ BARON 4♣  

Fargene meldes nedenfra! 

4♦ Jeg har 4k♦, kan ha andre 4k-farger 

4♥  Min laveste 4k-farge er i ♥  

4♠ Min laveste 4k-farge er i ♠ 

4Gr Jeg har kun lengde i ♣, ingen andre 4k-farger 

2♦  2♥ 

2 GR   31) 

3♦2)   4♦3)  

4♠   pass4) 
1) Puppet-Stayman 
2) Minst èn 4-kort major 
3) Meld din majorfarge, makker! 
4) Majorkontrakt spilles normalt av GR-hånd når 

en bruker overføring eller Puppet Stayman 
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ÅPNING MULTI 2♦ 

Åpning 2♦ er multi, viser 6(7) kort major med 6-10/11HFP, eller 20 gode- til 22 dårlige med Gr-

fordeling. Sonebetont, er du i tvil om utgang så velg brems. 

Svarskala etter 2♦ - 2♥  

Pass Svake 2♥  

2♠ ÅH viser svake 2♠ 

  Svar; 

   2Gr Naturlig forslag til sluttkontrakt 

   3♣   Forslag til beste sluttkontrakt, forventer pass 

   3♦ Forslag til beste sluttkontrakt, forventer pass 

   3♥  Jeg har bedre ♥ enn du har ♠, ikke krav 

   3♠ Naturlig invitt, kan være sperreinnvitt så kravpass gjelder ikke 

   4♠ Meld pass, ukjent styrke. 

2 Gr  Sterk Gr  med 20-22. Videre meldingsforløp; 

3♣  Puppet stayman. Svarskala, se eget avsnitt om puppet stayman 

3♦♥   Overføring til ♥♠  

3♠  Minst svak sleminvitt, viser begge minor.  

Svar 4♣♦ Slemforsøk i meldt minor og ber om cue-bid. (4Gr 

   direkte er avslag, 4Gr etter cue er 5 ess blackwood) 

Svar 4♥  Direkte cue bid med høyeste farge som trumf, her ♦ 

  3Gr Sluttkontrakt 

  4♣/♦ Naturlig slemforsøk i meldt minor 

 

SVARSKALA ETTER 2♦ - 2♠ 

Styrke ukjent men oftest bedre ♥ -tilpass (Kan ha solid 6k+♠ og vil da gjenta spar) 

Pass Har svake 2♠  

2Gr  Sterk Gr. Sterk Gr- system på, dvs Puppet Stayman + overføring  

3♣    Viser maks i ♥, lover minst 3k♣   

3♦ Viser maks i ♥, lover minst 3k♦ 

3♥   Minimum i ♥   Svar 3♠ : Min ♠-farge er bedre enn din ♥-farge! Ikke ment som invitt. 

4♥  Bør ikke forekomme! Gå veien om positiv invitt 3♣/♦.  

 

Svarskala etter  2♦ - 2Gr (ÅH skal aldri melde sin 6k farge direkte). 

3♣   Viser svak sperr i ♥. (Svar 3♥ kan/bør passes mens andre fargesvar uten hopp er 

naturlig og krav). Hopp er cue bid med ♥ som trumf  

3♦  Viser svak sperr i ♠. (Kan ha noe styrke ved ”Gr”, kan da siden foreslå 3Gr)  

3♥   Viser god sperr i ♠. Eventuelt svar 3♠  kan passes. Svar ny farge er laveste cue bid 

3♠ Viser god sperr i ♥. 4♣/♦ er laveste cue bid mens 3Gr/4♥ er forslag til sluttkontrakt. 

3Gr Sterk Gr, 20-22hp, 4♣ er Baron mens 4♦♥ er overføringer.  

Svar 4♠ etter 3Gr er sleminvitt med begge minor. 

4♣ eller høyere  ? Ingen avtale, utenfor system! 

Melder SH egen farge etter svarene 3♣/♦ over 2Gr, blir dette naturlig og krav! 

Andre svar på Multi 2♦ 

3♣/♦ Naturlig men kun inviterende. Uten støtte meldes ofte pass eller gjenta solid 

sperrefarge på 3-trinnet, er fargen god kan hopp til 4 vurderes med tilpass i min. (Svar 

3Gr er også mulig med Hx i minor pluss tillegg). Med støtte i minor meldes 4♣ med 

støtte + sperrrefarge i ♥ og 4♦ med støtte + sperr i ♠  

 Hopp til 4Gr viser minst 20hp, makker svarer på 5 ess Blackwood. 

3♥/♠ Sperr. Pass eller korriger til rett sperrefarge (Svar 3Gr=20-22hp) 

4♣/♦   ? 

4♥/♠ Har du sperr så meld pass. SH viser ekte god farge. 
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FI MELDER ETTER MULTI 2♦  

2♦ (D) ?   

Pass   Viser minst 5k♦, trolig 6, forslag til kontrakt 

RD   Meld din farge!  

 2♥/♠  Forslag til kontrakt!!  

 3♣    Forslag til kontrakt, trolig sperr 

2Gr  Som uten D, system på  

2♦ (2♥/♠) D (pass)  

Her er D beskjed til ÅH om å melde videre med motsatt major eller med sterk 

Gr, pass om det er din sperrefarge. Svarene på D blir: 

Pass Jeg har sperr i meldt major 

2♠ Jeg har sperr i ♠ 

2Gr Jeg har sterk Gr 

3♣♦ Jeg har sidefarge pluss sperr i umeldt major med tillegg. 

3♥  (over 2♠D)  Jeg har sperr i ♥  

ÅPNING 2♥/ , 2-FARGET HÅND, MINST 5-4, SIDEFARGE I MINOR  

Konvensjon ofte kalt Lucas twos eller Malmberg. Åpning 2♥/♠ viser 5k♥/♠  og sidefarge i ukjent 

minor på minst 4k. Sonebetont. Generelt ligger styrke fra 5/8hp til maks10/12hp, lav styrke 

krever god fordeling selv i gunstig sone. Benekter normalt åpning men i ugunstig sone med 5-

4 så er styrke typisk 10-11hp. 

SVAR ETTER ÅPNING 2♥  

2♠ Viser , ofte 6k, kan passes. Med singel/renons og 5kmin så foreslå minor. Med H 

singel i ♠ eller bedre kan en vurdere støtte i ♠ med godt tillegg 

2Gr Spør etter sidefarge, lover styrke! Ny farge fra 2Gr melder er naturlig og krav. 

3♣   Pass med sidefarge i ♣, meld 3♦ med ♦ 

3♦ Invitt i makkers majorfarge.  

3♥  Sperrende 

3♠/4♣/♦  Sleminvitt i ♥ Laveste kontroll 

4♥  For spill (Kan være svak eller sterk) 

4♠   Makker tror dette er rett sluttkontrakt, meld pass. 

SVAR ETTER ÅPNING 2♠  

2Gr Spør etter minor, lover styrke om en ikke har passet i åpning! Sterk søk. Ny farge fra 

2Gr melder er naturlig og krav. 

3♣   Pass eller korriger til 3♦. (Svak søk) 

3♦ Invitt i makkers majorfarge. 

3♥  Sjeldent svar, bør vise minst solid 6k, ikke krav. 

3♠ Sperr 

4♣♦♥  Sleminvitt i ♠ 

 4♠ Spill, svake eller sterke kort. 

SVAR ETTER 2♥/♠ - 2GR 

3♣   minimum og ♣   

3♦ minimum og ♦ 

3♥  maksimum med ♣ 

3♠ maksimum med ♦ 

3Gr4♣/♦ ?  
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ÅPNING 2GR ER UNUSUAL 2NT ,  

Lover 5-5 i minor eller 5-5 i de to laveste umeldte, benekter normalt åpning. 

Typisk styrke er mellom 7-10/11hp. Sonebetont. 

SVAR PÅ 2GR ÅPNING  3♣    Best i ♣, forventer pass 

3♦  Best i ♦, forventer pass 

3♥/♠   Naturlig og krav, kun invitt etter pass i åpning 

3Gr  Sterkt forslag til sluttkontrakt 

4♣/♦  Invitt i meldte farge 

4♥/♠  Naturlig sats for spill 

Bruker også hopp til 2Gr for å vise de to laveste umeldte, se Uvanlig 2 grand innmelding 

(Også kalt unusual 2NT) 

SPERREÅPNINGER 

Sperreåpning i 1.hånd og 3.hånd kan være svakere enn sperreåpning i 2. hånd. I første og 

tredje hånd bruker vi 432 regel mens 2. hånd ofte er etter 321 regel. (Regner med 4 eller 3 

stikk hos makker i gunstig sone). 

ÅPNING 3 I MINOR viser normalt to topphonnører sjuende i ugunstig sone, mens i gunstig/lik 

sone er èn topphonnør sjuende eller to topphonnører sjette være nok. Svar 3Gr bør trolig 

alltid passes. 4min er naturlig sperrende. Ny farge er beskrivende og krav til minst 3Gr, minst 

god 5 kort. Hopp/melding i ny farge på 4-trinnet er kontrollmelding.  

NB! Ikke meld 4♥/♠ direkte om du ønsker å spille dette, hopp til 4♥/♠ er definert som billigste 

kontrollmelding med minor som trumf! (Meld først 3♥/♠ som er krav). 

ÅPNING 3 I MAJOR vise ca. syv spillestikk i ugunstig sone og ca. seks spillestikk i like. I gunstig 

sone vil man ofte åpne med en hvilken som helst 7-kort farge. Ny farge på 3-trinnet er krav. 

Ny minor på 4-trinnet er kontrollmelding, merk at 3♠-4♥ naturlige forslag til sluttkontrakter. 

ÅPNING 3 GRAND 

Viser gående minorfarge på minst syv kort, har maksimum en dame ved siden av. Svar 4♣ 

ber om pass eller korreksjon til 4♦. Svar 4♦ er sleminvitt i åpnerens minorfarge, krav! Etter 4♦ 

skal åpneren kontrollmelde singel eller renons i major på 4-trinnet, melde 4 grand uten 

singelton (2227 fordeling), og si 5 i fargen sin med singel eller renons i motsatt minor! 

ÅPNING 4♣ OG 4♦, TEXAS 

Viser gående 7k+♥/♠, kan i noen tilfeller mangle dame om en har EKJ9 i spissen eller EK pluss 

8 kort. Viser normalt ca 8½ -9 stikk på egen hånd. Åpning er ganske uavhengig av 

soneforhold. 
 

ÅPNING 4♥ OG 4♠  

Sperre(spille)melding med 7k+. Kan være etter 4-3-2 regelen, men er oftest 1 stikk mere 

spillesterk. Over 4♥ og 4♠ er ny farge kontrollmelding, mens 4 grand er RKCB. 

ÅPNING I 4. HÅND 

Åpningsmelding på to-trinnet beholder sin betydninger men er sterkere, svak åpning, og 

svarskala blir delvis som etter 1., 2. og 3. hånd. Merk dog at alle meldinger viser spillesterke 

hender som lover omtrent det antall stikk som blir meldt minus ½  til 1 stikk! 4. hånds åpninger 

tar ikke hensyn til soner! 
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ÅPNERS ANDRE MELDING  

Åpneren bør prioritere sin andre melding slik: 

1) Støtt makker med 4-kort støtte. Gjelder også etter 1♣-1♦ da makker normalt benekter 

4kmaj! Gjenmelding av egen god 6-kort farge bør prioriteres fremfor å støtte makkers 

minorfarge. 
• Enkel støtte viser minimums åpning men 4 kort støtte, 12-15hfp. 

• Hoppstøtte viser 16-18hfp 

• Hopp til utgang i makkers major viser typisk 19hp pluss Gr pluss 4 trumf. Med 

«dårlige» 18hp vurder om hoppstøtte er tilstrekkelig. 

• Dobbelt hopp i ny farge lover renons/singel med sist meldte farge som trumf. 

Styrke minst 17hfp, ser maksimalt 4 tapere. 
• 4 tilfeller av minisplint etter 1min-1maj Minispinter er minst  invitt, ca 17hfp 

2) Uten støtte til makker meldes en eventuell sidefarge. Men en god 6-kort majorfarge 

gjenmeldes før en 4-kort sidefarge i minor.  

1. Ny farge fra ÅH er ikke krav, unntak revers. Styrke er maks 17hp. På et trinnet 

kan det være 19hp + Gr på et-trinnet men direkte hopp til 2Gr blir da normalt 

meldt. 

2. Gjenmelding av åpningsfarge viser typisk 6k og minimum åpning,11-15hp 

3. Hopp i egen farge er invitt, typisk 15-17hp og god 6 kort. 

4. Hopp i ny farge er naturlig, minst 5-5 og krav 

5. Revers er naturlig og krav! (Kan bremse med 4.farge/2Gr) 

6. Hopp til 2Gr lover 18-19hp pluss Gr-fordeling. Benekter ikke umeldte 

majorfarger selv om disse kunne vært meldt på 1-trinnet. Benekter 4 kort 

majorstøtte til makker. 

7. Dobbelt hopp til 3Gr viser god 6 kort i åpningsfarge og sterke kort, spillforslag. 

Har typisk 19-21hp eller 18-20 hp med 7-kort. 

8. Hopp til utgang i egen farge lover maks 1 taper i trumffarge og tror på minst 

10 stikk. SH kan gå videre med ekstraverdier, vektlegg ess og eventuell 

trumfhonnør. 

3) Hvis hånden ikke tilfredsstiller kravene i punktene ovenfor, gjenmeldes grand på et 

passende nivå. Dette viser en jevn hånd innen et forholdsvis snevert poengintervall. 

Eksempel 

♠EDJ2 ♥ EK8653 ♦DJ3 ♣  -.  Etter 1♥ -1♠ er det forsvarlig å hoppe til 4♣, har makker kontroll i ♦ 

og ♠-honnør er slem en god kontrakt! 4♣ lover renons/singel i ♣ da det er dobbelt hopp. 

(Direkte entydig renons får ÅH nesten aldri vist, unntak er etter Stenberg).  
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SVARHÅNDENS ANDRE MELDING  

Når svarhånden i første melderunde har meldt en ny farge uten hopp, skal han nå forsøke å 

vise sin styrke og fordeling. 

Svarhåndens andre melding kan grupperes etter håndens styrke 

SVAKE HENDER (TYPISK 8-12 TAPERE) 

• Pass  Tørr ikke melde mere, kan være 3k-støtte med 3-6/7hp Med 4 kortstøtte og 5-

6hfp bør en gjøre enkel støtte, ikke slipp fi for enkelt inn i meldingsforløpet. 

• Enkel preferanse til åpners første farge 

• Gjenmelding av egen farge 

• 1♣/♦-1♠; 1Gr-2♥  Ber om pref. i major, ingen invitt. Når du sitter i xy-NT posisjon er det 

mange måter å vise svake kort på! 

• 1 grand, 6-10/11hp 

INVITTHENDER (TYPISK 7-8 TAPERE) 

• Hopp i makkers åpningsfarge 

• Hopp i egen farge 

• 2 grand (Med og uten hopp) 

• Enkelstøtte til makkers andre farge til 3-trinnet 

• 1x-1y; 1Gr  xy-Gr gir mange varianter for invitt 

UTGANGS- OG SLEMINTERESSERTE  

• Hopp i ny farge etter at ÅH har gjenmeldt egen farge 

• 2♦ etter at ÅH har gjenmeldt 1Gr. (xy-NT). Også 1♣-1♦; 1Gr-2maj 

• Fjerde farge når ÅH har meldt to farger (4.farge på 2-trinnet, etter revers, betyr svake 

kort) 

• Utgang meldes direkte (Benekter sleminteresse) 

• Sleminvitt via kontrollmeldinger eller RKCB 

• Slem meldes direkte 

• Dobbelt hopp i ny farge er cue bid med siste farge som trumf 

 

FJERDE FARGE SOM KRAV 

Når svarhånden bruker fjerde farge, er det for å få mer opplysninger om ÅHen. Meldingen er 

krav til utgang, unntak er fjerde farge av passet hånd som blir rundekrav,og svarhånden 

trenger ikke ha fargen. Når man bruker fjerde farge, er man usikker på hva som er beste 

utgangskontrakt. Svarhånden vil også bruke fjerde farge som innledning til en sleminvitt. Etter 

fjerde farge skal ÅH vise sin styrke og fordeling så nøyaktig som mulig. Som svar på fjerde 

farge bør ÅH prioritere sine meldinger slik: 

a) Sekundærstøtte til makker vises først. 

b) Uten støtte til makker vises eventuelle ekstra fargelengder. 

c) Med minimum (12-14 hp) og hold i fjerde farge meldes grand på laveste trinn. 

Med hold i fjerde farge og tillegg (15-17 hp uten grandfordeling), hopper man i 

grand (eksempelvis 1♥ - 1♠; 2♣ - 2♦; 3Gr). 

d) Hvis åpneren ikke kan melde etter punktene a til c ovenfor, må han finne beste 

nødløsning. Eventuelt løft i fjerde farge er naturlig. 
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Etter å ha brukt fjerde farge, vil svarhåndens neste melding vise hans intensjoner. Husk at 

svarhånden nå har krevd til utgang om han ikke har åpnet med pass: 

- Gjenmelding av svarhåndens første farge er utgangskrav og viser normalt 6-kort. 

- Hvis svarhånden støtter åpners minorfarge på 3-trinnet, er dette en mild sleminvitt. 3 

grand fra ÅH blir avslag, mens 3 i major er kontrollmelding. 

- Hvis svarhånden støtter åpners minorfarge på 4-trinnet, er dette en sterk sleminvitt. 

Direkte 4 grand fra ÅH er avslag, mens andre farger er kontrollmelding. 

- Hvis svarhånden støtter åpners majorfarge på 3-trinnet, er dette en god sleminvitt 

(eksempelvis 1♠ - 2♣; 2♦- 2♥; 2Gr - 3♠ eller 1♠ - 2♣; 2♦- 3♠. Antall HP er sikkert flest i første 

meldesekvens mens i andre meldesekvens kan fordeling være litt bedre. Første 

meldesekvens forlanger nesten billigste kontrollmelding mens siste kan man underslå 

hvis man ikke liker sin åpningshånd). 

- Hvis svarhånden støtter åpners majorfarge på 4-trinnet, er dette en mild sleminvitt 

(eksempelvis 1♣ - 1♥; 1♠ - 2♦; 2Gr - 4♠). 

ANDRE KRAVMELDINGER 

- Revers fra svarhånden er krav til utgang (eksempel 1♦ - 1♥; 2♦ - 2♠).  

- Ny farge på 3-trinnet fra upasset svarhånden er alltid krav til utgang (eks. 1♠- 2♥; 2♠ - 3♣). 

- Hopp i ny farge fra svarhånden er krav til utgang (eksempelvis 1♣ - 1♠; 2♣- 3♦). 

-2♦ i xy-NT posisjon er utgangskrav om en ikke har åpnet med pass. 
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NOEN BETRAKTNINGER FOR Å FINNE «RETT» STYRKE PÅ HÅNDEN 

Når vi åpner 1Gr viser dette strengt tatt 15-17 hp. Men det er lov å legge til et poeng for 5k farger og 

eventuelt opp til 2hp for 6k minor pluss gode verdier. 10er i farge er et pluss spesielt i kombinasjon 

med høyere honører som DJ105 eller EJ109. Stor styrke i kortfarger er et minus, nedgrader hender 

som KD, EDJ, D984, KJ84 og EDJ, ED3, KJ4,J863 til 1Gr, mens DJ1083, EJ10, E9, D105 eller K9, 

EJ10, DJ108, DJ107 eller E106, E108, K1093, K94 oppvurderes til 15hp. 

Normalt telles honørpoeng som det fremgår av tabell under i raden generelt utgangspunkt: 

Verdi til 

vurdering 

Generelt utgangspunkt God trumftilpass, 

minst 9 kort 

tilsammen 

Trolig 8 kort 

trumf-

tilpass 

Gr spill 

Ess 4 poeng 

(Teoretisk 4,5 poeng) 

5 poeng 4,5 P Tell honørpoeng 

som normalt 

men ha i mente 

at D og knekter 

er overvurdert 

mens ess og 10-

ere er 

undervurderte. 

Ved 5 kortsfarge 

med 2 honører 

legg normalt til et 

poeng.  

Åpning 1Gr kan i 

praksis 

inneholde 

hender med 14-

18hp! 

Konge 

Trekk fra 1 HP 

ved singel K, D 

eller J. Trekk fra 

et HP når du har 

2 honører dobbel 

3 poeng 

(Teoretisk 3 poeng) 

3P 3P 

Dame 2 poeng  

(Teoretisk 1,5 poeng) 

1,5P 1,5P 

Knekt 1 P  

(Teoretisk 0,75p) 

Nedvurderes, men 

ikke trumf knekt 

Nedvurder, 

men ikke 

trumf kn 

10 0 P 

(Teoretisk 0,25p) 

Normalt 0p, tillegg 

hvis sekvens 

Normalt 0p, 

tillegg sekv. 

9 trumf 

tilsammen 
Er vært 0,75 stikk eller 1 

hp 

Siden det telles fordelingspoeng 

når ekte tilpass er funnet, teller en 

normalt ikke langfarge- poeng. 

Husk dog å oppvurdere 

kjempetilpass med 9,10 eller 11 

trumf. 

Kjenner vi til minst 10 trumf så er vi 

litt skeptisk til å doble motparten 

tilsynelatende stampeforsøk. 

Har man 10 eller 11 trumf er 

verdien av trumf knekt uvesentlig 

og ofte også trumf D. 

 

10 trumf 

tilsammen 
Er vært 1,5 stikk eller 2 hp  

11 eller flere 

trumf 

tilsammen 

Fare for at motparten 

også har mange stikk, 

straffepass gjelder 

normalt ikke når totalt 

antall stikk er 20 eller 

mere.  

Ofte bør en 

søke 5/6 i min 

fremfor 3Gr når 

en kjenner til 

minst 10/11k i 

minor.  

4-3-3-3 

fordeling 
Trekk ofte av et HP Vurder fratrekk. 

Esseløs hånd, uten 

tiere, passes 

normalt med 12hp 

-1hp -1hp 

Åpner i prinsipp alltid med 12hp i 1. og 3.hånd, må ha mye negative verdier og trist 

fordeling for å passe. Aldri pass med 3 rene ess uansett fordeling! I 2. hånd er det 

sjelden en åpner på helt minimums hånd uten major. Om en teller langfargepoeng, 

og legger til opp-/nedjustering av poeng, så åpner en alltid med 13 p. Hånd kan da 

ha helt ned til 9HP som KD10xxx, -, E10953, xx. Et unntak for 8HP åpning er to 6k 

farger med E i topp i begge farger! ÅH skal ikke telle poeng for kortfarger før tilpass 

er funnet!  

Med 6k, eller 

5-4 fordeling, 

åpner vi med 

11hp. Må 

vurderes i 

4.hånd. 

Dobbelton 1 poeng ved ekte tilpass 1p 1p 
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Singelton 3 poeng ved ekte tilpass 3p 2p Teller sjelden 

fordeling på 

ÅHen men om 

du ønsker kan 

du legge til 1 p 

for 6k og inntil 

2p for 7k 

Renons 5 poeng ved ekte tilpass, 

må ha totalt minst 9 

trumf 

Renons i Gr er alltid et 

minus men kan fortsatt 

være rett kontrakt. 

5p 

Ikke tell 5 poeng 

om dette er 

makkers 

sekundærfarge! 

Har makker EKDxx 

er det faktisk et 

minus med renons! 

3p 

Ikke tell 3 

poeng om 

dette er 

makkers 

sekundær-

farge! 

Renons har 

ingen verdi i 

Gr, er en 

advarsel om at 

bedre 

kontrakter 

finnes? 

Langfarge Er man i tvil om man skal åpne kan man legge til et poeng for 5-kort, 2-

poeng for 6 kort og 3 poeng for 7 kort. Har man 5-5 fordeling kan en legge 

til 1+1p. Likeledes gir 6-6 fordeling tillegg på hele 4 poeng, 2+2. Når 

mistilpass blir stadfestet så faller langfargefordeling bort! 

Dog bør alle åpningshender inneholde minst 9HP.  

Verdi til 

vurdering 

Generelt utgangspunkt God trumftilpass, 

minst 9 kort 

tilsammen 

Trolig 8 kort 

trumftilpass 

NT spill 

 

Når den ene hånden har all styrke er det 

vanskeligere å få så mange stikk som når poengene 

er litt jevnt fordelt, se tabell ved siden av for hvordan 

31/32hp til sammen gir sjanse for 12 stikk i Gr. Merk 

derfor at med jevne hender, og nok ess, så er det 

ikke urimelig å melde 6Gr med kun 31hp om 

hendene ikke er helt flate. (Teller hp på tradisjonell 

måte). Merk at kontrakt da spilles med åpne kort og 

kanskje ikke på beste ods! 

 

TAPERBEREGNINGEN (LOSING TRICK COUNT)  

Hjelpemiddel som ikke er direkte innarbeidet i vårt system. 

Med god tilpasning vil summen av hp og fp gi et for pessimistisk anslag av det antall stikk en 

kan vinne. Et mer presist hjelpemiddel er da taperberegning (i tillegg til sunn kortvurdering). 

Taperberegning er kun gyldig når en har funnet en solid trumf!  

Ingen farge kan ha mer enn 3 tapere. En hånd kan derfor ikke ha mer enn 12 tapere. Hvis en 

farge inneholder ess eller konge, eller er på to kort (dobbelton), har fargen to tapere. 

Ugardert dame telles som 2,5 tapere mens DJx(x) telles som 2 tapere.  Med to topphonnører 

eller en singelton, har fargen bare èn taper, mens i en farge hvor man er renons, har esset 

singel, ess-konge dobbel, eller EKD i topp, er uten tapere. Ugarderte knekter har ingen verdi i 

taperberegning men i sekvens med andre honører har de innvirkning på taperberegning. 
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En vanlig ÅH (12-14 hp) uten noe særlig fordeling har typisk omtrent 7,5 tapere. Åpning 1Gr 

har typisk mellom 6 og 7 tapere, oftest 7. En mellomsterk hånd med16-18 hp har typisk 6 

tapere, en sterk hånd med19-21 hp har typisk 5 tapere, og en 2 ♣ -åpning har maks 4 tapere. 

En svak hånd med trumfstøtte har typisk 9 tapere. En invitthånd skal maksimalt ha 8 tapere i 

trumf og en sperrehånd har typisk 8-8,5 tapere.  

God trumftilpass så telles trumffarge litt annerledes. Kjenner du til 9 trumf trekker du fra opp 

til1 taper i trumffarge, kjenner du til 10 trumf trekker du fra opp til 1,5 tapere i trumffarge.  

Totalt er det 24 tapere hos et par og stikkpotensialet beregnes derfor slik: Antall stikk = 24 – 

(dine tapere + makkers tapere). Med 14 tapere til sammen (= 10 stikk) meldes altså utgang i 

♥/♠. Med 12(11) tapere går en mot lille(store)slem via Blackwood eller cue bid.  

Korrigering av tapere aktuelt om motparten melder. 

Med KJx i en farge, uten at motparten melder, så er dette 2 tapere. Melder motparten 

denne farge i forkant regn 1,5 taper og meldes fargen bak deg regn 2,5 taper. 

Eksempel (Noe konstruert, god utgang med kun 17hp).   

 

 Du  Makker 

  

 

  

Når makker åpner med 1♠, så har du 2 tapere i ♠ + 2 tapere i ♥ + 3 tapere i ♦ + 

0 tapere i ♣ eller totalt kun 7 tapere. Gi beskjed om ditt gode potensiale med 

en invittmelding, her minisplinter 3♣ selv med kun 5HP, alt for honørsvak for 

direkte 4♣. Hadde du hatt singel ♣ så blir det rett å melde 2♠ i lengden tror jeg. 

Når honørstyrken blir for lav så vurder å legge til opp til en taper. Makker sin 

taperberegning ser slik ut; 1(regner 9 trumf)+1+2+3=7 tapere, og kun 5 tapere 

når han vet om kortfarge i ♣!, potensial er kun 5+7 tapere eller 12 stikk sett fra 

makkers synspunkt! Åpner vil i utgang og ser godt slempotensiale med gode 

kontrollene og kun 5 tapere! Trolig rett å roe makker cue bid ned med så 

honørsvak hånd? Om makker slår direkte av med 3♠ så meld pass, din renons 

er trolig ikke nok når styrken er så svak. (Makker tror du har flere hp med singel 

♣, men du skal ikke ha dårlig samvittighet med 10p inkludert et E). 

 

AQ532 

K2 

KT4 

764 

T987 

A984 

J7532

— 

 



34 

 

LOVEN OM TOTALT ANTALL STIKK 

Følgende avsnitt er en kort oppsummering av den legendariske boken av Larry Cohen med 

tittel «To bid or not to bid» med undertittel «The Law of Total Tricks». (Boka er på 240 sider). 

Larry Cohen er kjent for å videreutvikle «The Law of Total Tricks» og gjøre loven alment akseptert av 

nesten alle bridgespillere som kjenner hvordan loven virker med justeringer. Loven skal hjelpe spillere 

med å avgjøre om en skal melde, passe eller kanskje straffedoble når en konkurerer om kontrakt. 

Loven sier kort fortalt: Legger man sammen det total antall kort i beste trumftilpass hos 

begge par, så er totalt antall stikk sum av disse trumfarger. Så har begge par f.eks. 5-4 tilpass 

så er det totalt 9+9=18 stikk i stokken. Så har den ene siden 10 stikk, så har den andre siden 18 

minus 10 stikk som blir 8 stikk. Sitter det gunstig så går stikkpotensial opp for denne siden men 

ned for den andre parten, men total antall stikk er konstant, her 18 stikk! Denne loven kan 

være til hjelp og brukes som rettesnor i konkurrerende meldingsforløp for å vite hvor høyt 

man skal konkurrere uten større risiko! Loven må dog kombineres med styrke og vurdering av 

håndens verdier. Det er dumt å konkurere når motparten er i ferd med å miste en utgang! 

Hvor høyt? Forenklet generell vurdering  

Legg sammen antall kort i motstanderens trumffarge med antall kort i vår trumffarge. (Dette 

er selvfølgelig ofte vanskelig å avgjøre). Eks: De har 9 ruter og vi har 8 hjerter, sum trumffarger 

blir17 til sammen. Da er det også totalt 17 stikk til sammen! Er det 9 stikk i ♦ så er det 8 stikk i ♥. 

Om motparten er i 3♦, og du er 50 % sikker på at 4♥ står, bør du vurdere straffedobling om 

motparten er i sonen. Står det 4♥ så går motparten 2 bet i 3♦ med beste motspill! Derfor er 

det ofte også rett å ta ut makkers straffeforslag når du har ekstra trumflengde som han ikke 

vet om! 

Noen enkle regler for å konkurrere  

• 8 trumf = 2-trinnet   

• 9 trumf = 3-trinnet   

• 10 trumf = 4-trinnet 

• 11 trumf = Vurder 5-trinnet men Loven er ikke helt å stole på med så mange trumf! 

Tvilsomme straffedoblinger må unngås når Loven indikerer 20 stikk eller flere!  

Motparten melder Gr 

Skal man vurdere kjemping mot Gr så er Loven noe vanskelig og usikker. Men hovedregel for 

totalt antall stikk er 7 stikk pluss det antall trumf du og makker har. Så mener du motparten 

får 9 stikk i 3Gr, så skal du ofre deg med 10 trumf tilsammen, untatt i ugunstig sone, da du 

forventer å få 8 stikk deres vei. Totalt er det 17 stikk, 7+10, og forventer derfor 8 stikk om 

motparten har 9 stikk i Gr og balansert. Dette forutsetter jevn fordeling hos Gr melder. 

Stikkpotensial vår vei økes om 3Gr er basert på gående langfarge. Videre økes 

stikkpotensiale vår vei med singelton og/eller renons. 

Faren er om motparten har 10 eller 11 stikk i Gr med jevne hender, da forventes det mange 

bet vår vei!  

Generelt i konkuranse om trumffarge 

Merk at en bør justere stikkpotensialet vår vei om en har 

• Dobbeltilpasning tenderer til flere stikk enn trumf  

• Mange kontroller som E og K tendere mot flere stikk vår vei, spesielt om kontroller er i 

langfarger 

• Q’er og J’er i motpartens farger, eller dårlig trumffarge selv, tenderer til færre stikk 

enn sum trumf. K i motpartens trumf er dårlig om motparten har minst 10 trumf. 

• Videre er flate fordelinger og mistilpass varsko om å melde forsiktig 

• Ekstreme tilpasser, som f.eks 11 kort hos begge, gir ofte mindre totalt antall stikk enn 

forventet på 22 stikk- som oftest 1 til 2 stikk lavere total antall stikk enn Loven estimerer. 
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SLEMKONVENSJONER 

ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKCB) 

4Gr = RKCB. Trumffargen avtalt, hvis ikke avtalt så er siste meldte farge før hopp til 4Gr trumf. 

Svarene på RKCB: 

      5♣   0 eller 3 av 5 ess 

5♦ 1 eller 4 av 5 ess 

5♥  2 eller 5 ess uten trumfdame 

5♠ 2 eller 5 ess med trumfdame 

5Gr 1 eller 3 av 5 ess, har en renons også (Har du allerede entydig vist renons utgår 

disse svar) 

6♣   2 eller 4 av 5 ess, har renons i ♣, er ♣ trumf lover 6♣ renons i ♦/♥ /♠. 

6♦ 2 eller 4 av 5 ess, har renons i ♦, er ♦ trumf lover 6♦ renons i ♥ /♠. 

6♥  2 eller 4 av 5 ess, har renons i ♥, er ♥ trumf lover 6♥ renons i ♠. 

Når 4Gr-melderen melder fargen over svaret, men under trumffargen, er dette spørsmål etter 

trumf dame. Svarhånden returnerer til trumffargen uten trumf dame og cuebidder kongene 

nedenfra med trumf dame. Svar 5Gr lover trumf dame men benekter konger. 

Har du entydig allerede lovet renons, f.eks maksisplinter, regnes ikke renons med i svarskala! 

4Gr etterfulgt av 5Gr lover alle nøkkelkorta, er storesleminvitt, og ber makker melde kongene 

nedenfra (spesifikke konger) eller melde storeslem med godt tillegg! 

6 i en farge under trumffargen, etter svar på 4Gr, ber makker melde storeslem med 3. kontroll 

i fargen (dame eller dobbelton). 

BLACKWOOD (BW), 4 ESS.  

Blackwood brukes nesten aldri da vi bruker 5 ess. Siste farge er normalt trumf, om det ikke er 

funnet trumftilpass før, når en svarer på ess. Bruker dog frivillige BW svar på kvantitativ 4GR! 

Svar på vår Blackwood; 5♣ er 0 eller 4 ess, 5♦ viser 1 ess, 5♥ viser 2 ess, 5 viser 3 ess. Må ikke 

regne renons som ess, men vurder om du skal legge på om makker slår av.  

Følger du opp med 5Gr så er dette enten brems etter kvantitativ 4Gr eller spørsmål etter 

konger, lover da samtidig 1.kontroller og at storeslem er mulig! 6♣ viser 0 eller 4 konger, 6♦ = 1 

konge, 6♥ = 2 konger og 6 viser 3 konger. Har man ekstraordinære stikkpotensial, ofte god 

sidefarge med ekstrastikk, kan man hoppe direkte til storeslem over kongespørsmål. Om fi 

forstyrrer ved BW brukes DOPI/ROPI 

DOPI/ROPI 

DOPI blir brukt etter at fi har meldt inn etter RKCB. Essespørsmål/kongespørsmål gjelder 

fortsatt selv om fi forstyrrer, svarskala må tilpasses og her bruker vi DOPI/ROPI konvensjonene 

til hjelp. 

DOPI → D0P1  Dobling 0 ess  Pass 1 ess 

D viser altså 0 eller 3 ess, mens Pass viser 1 eller 4 ess. Neste ledige melding vil vise 2 eller 5 ess 

uten trumfdame…….. også videre  
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Når fi dobler RKCB brukes ROPI 

ROPI → R0P1  RD 0 eller 3 ess  Pass 1 eller 4 ess 

  

Altså samme prinsipper som ved DOPI, men denne gangen har fi forstyrret med en dobling 

på spørsmål. Vi tror derfor på motpartens stampeforsøk, og prioriterer fokus på om slem bør 

meldes. Eventuelle doblinger siden vil være for straff, advarsel om å melde mere. 

PICK A SLAM 5NT  

• I noen tilfeller kan 5Gr bety at makker skal foreslå en trumfkontrakt eller kanskje melde 

6Gr. (Please peak a slam partner). 

• Kan også oppstå etter overføringsmeldinger. Direkte hopp etter overføring viser da 

typisk nok styrke for slem med 5k i overføringsfarge og ber makker foreslå sluttkontrakt. 

(Kan foreslå umeldt 5 kortsfarge, melde 6 i overføringsfarge med minst 3 kort eller 

melde 6Gr  

• Kan også oppstå etter cue bid sekvenser hvor ikke 4Gr er meldt, du har da ofte svak 

trumf men ellers gode verdier. Kanskje finnes det bedre slemmer enn avtalt 

trumffarge? 

• Om begge har vist/indikert 6 kortsfarge eller bedre kan 5Gr be makker velge rett 

slem, fortrinnsvis en av de viste langfarger. 

Kontrollmelding, utfyllende beskrivelse  

Vi  kontrollmelder 1. og 2. kontroller om hverandre,  kontrollmelding viser ess eller konge eller 

singel eller renons. Som et ledd i slem undersøkelsene benytter vi kontrollmeldinger. Når trumf 

er avtalt, eller det opplagte logiske valget, viser melding i ny farge første eller andre kontroll i 

denne fargen.  

Dette kan være basert på topphonnører eller kortfarge. Kontroller meldes nedenifra og 

oppover uavhengig av om det er første eller andre kontroll. Likevel må kontrollmeldingene 

være basert på sunne prinsipper om tilstrekkelig styrke og nødvendig antall toppkontroller, 

altså reelle Ess verdier. En blåser altså ikke av gårde med en frivillig kontrollmelding av andre 

kontroll uten a ̊ ha nødvendige Ess verdier.  

Husk at vi ofte søker spill i 3Gr, kontrollmelding på 3-trinnet kan være Gr-søken, spesielt etter 

minortilpass! Et enkelt eksempel; 1♣-2♣; 3♣ -3♦; 3♠, her kan både meldingene 3♦ og 3♠ være 

Gr-søken med hold i meldte farge. Hopp til 4♦ over 3♣ er entydig kontrollmelding, men 

benekter ikke her kontroll i ♥ eller ♠, manglende kontrollmelding på 3-trinnet benekter ikke 

kontroll om det ikke entydig hadde vært kontroll. Eks; 1♥ -3♥; 4♣. Her er 4♣ entydig 

kontrollmelding som benekter kontroll i ♠! 

 Husk også at vi bruker positiv trialbid etter at majortilpass er funnet på to-trinnet, ny farge på 

3-trinnet er derfor spørsmål om hjelp for å melde majorutgang. 

Det skilles mellom aktive og passive kontrollmeldinger. Aktive kontrollmeldinger er den første 

kontroll- meldingen, som alltid er minst mild invitt til slem. Mottaket av en slik invitt er også 

aktiv. Aktive kontroll- meldinger er alltid basert på tilstrekkelig almen styrke og Ess verdier. 

Man melder ikke en aktiv kontrollmelding uten at hånden har minst en Ess verdi, helst to. 

Unntak aktiv er svarha ̊ndens kontrollmeldinger etter 2♣ -a ̊pning, eller når du allerede har 

fortalt at du har minimum for dine meldinger og på ingen måte har oppfordret til slem. En 
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passiv kontrollmelding har en når makker i visse situasjoner avkrever kontrollmelding, eller når 

begge to har avgitt en aktiv kontrollmelding og denne kontrollmeldingen kan avgis under 

utgang i avtalt trumffarge. Passive kontrollmeldinger er obligatoriske og unnlatelse å melde 

en passivt kontrollmelding benekter dermed kontroll i vedkommende farge.  

For at kontrollmeldinger skal fungere etter hensikten er det svært viktig at makkerparet har 

en gjensidig felles forsta ̊else av na ̊r det er en kontrollmelding, na ̊r den er aktiv og na ̊r den er 

passiv. 

Kontrollmelding er ikke alltid sterkt inviterende om makker er ubegrenset, da det holder oppe 

for hans maksimum og sleminteresse. 

Er majorfarge trumf, og man kan kravhvile i 3maj/3Gr, er direkte kontrollmelding sterkt 

inviterende og nesten tvinger til kontrollmelding. Med andre ord om man hviler i 3Gr er det 

mildere, og makker melder kontrollmelding bare med godt tillegg, ellers direkte 4 major. 

1♥ -3♥; 3Gr  Her er 3Gr en mild sleminvitt og oppfordrer til kontrollmelding om 3♥ -melder har 

god dekning for sin melding. Vi skal aldri spille 3Gr når begge kjenner til minst 9 kort major-

tilpass. 

Kontrollmelding i siste farge 

Når en spiller vet at paret har kontroll i alle farger og tilstrekkelig styrke for slem, tar han 

umiddelbart essespørsmål eller annet kommando. 

Derav følger at når en spillere melder kontrollmelding i siste ukontrollerte farge, så vet han 

om alle kontroller, men mangler styrken for å ta nevnt kommando. Kontrollmelding i siste 

farge er altså å betrakte som en invitt, som krever tillegg hos makker for å akseptere.  

Kontrollmelding i makkers farge 

Det første kontrollmeldingen som en av spillerne melder, og som er i makkers hovedfarge, er 

alltid ekte kontroll (ess eller konge). Vi kontrollmelder heller en dame enn en singel/renons i 

slike situasjoner. En spillers senere kontrollmelding i makkers farge har ikke den restriksjonen. 

SPLINTER, UTFYLLENDE BESKRIVELSE 

Splinter definerer vi som et dobbelthopp i en ny farge, brukes også etter innmelding fra 

makker. Splinter-melding viser renons når den gjøres direkte etter makkers 

åpning/innmelding, og singel eller renons når den gjøres i en senere melderunde. Meldingen 

lover minst 4-kort støtte til makker og er i utgangspunktet en mild sleminvitt. Også enkle hopp 

etter overføring på åpning 1Gr er splinter, minst singel, og også hopp etter Stenberg 2Gr som 

viser renons.  

Den mest kjente Splinter er kanskje et direkte hopp til 4-trinnet, etter åpning 1 i major, 

eksempelvis 1♠ - 4♣. Dette lover i vårt system renons i ♣ og minst 4k♠. Med singel ♣, og en 

hånd god nok til utgang, bruker man Stenberg eller tar hjelp via minisplinter. Synker ÅH sine 

verdier til minimum åpning eller dårligere skal ÅH ikke bruke cue bid men slå av i trumffarge. 

Så avslag benekter ikke kontroll i farger selv om de kan meldes under trumffarge. Om 

splintermelder bruker RKCB så skal ikke SH regne med ess i renonsfarge når splinter er entydig 

renons. 

• Merk at hopp fra ÅH, etter Stenberg 2Gr,  viser entydig renons. 

• Merk at etter 2♣-2♦; 2♥♠/3♣♦ er hopp i ny farge splinter. Singel eller renons. 

• Merk at etter overføring til ♥♠♣♦, på makkers 1Gr åpning, er hopp fra SH splinter, singel 

eller renons. 
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• Mens 2♣-2♥♠, hopp i ny farge viser laveste cue bid. (2♣-melder får aldri brukt Splinter) 

• Hvis ingen avtale så blir kontrollmelding med hopp cue bid og ikke Splinter.  

Bruken av splinter er derfor begrenset men entydig, og bruk av kontrollmelding nedenfra blir 

som oftest aktuell fremgangsmåte. Merk dog at om hånden synker i verdi til rundt 10 aktive 

HP så må man bremse i trumffarge, brems i trumfarge benekter derfor ikke cue bid etter 

splinter! (Ulempe er at en sjeldnere får fortalt om kortfarge, fordel er at det blir lettere å skille 

og trekke konklusjoner). Eks; 1♥ - 1♠; 2♥ -4♦. Her blir 4♦ cue bid, ikke splinter – mangler dobbelt 

hopp, og benekter 1. og 2. kontroll i ♣. (Cue bid siden 3♦ er kravmelding). 

Splinter fra ÅH 

Melding Betydning 

1♣ - 1♦; 

3♥/♠ 

4k+♦, 18+ fp, single eller renons i ♥ /♠. (Hopp til 2♥ /♠ er hopprevers og er 

beskrivende meldinger med minst 18hp). 

1♣/♦ - 1♥; 

3♠ 
4k+♥, 18+ fp, single eller renons i ♠. 

1♦ - 1♥/♠; 

4♣ 
4k+♥ /♠, 18+ fp, single eller renons i ♣. 

1♣/♦ - 1♠; 

4♥  
4k+♠, 18+ fp, single eller renons i ♥. 

1♥ -1♠; 4♣/♦ 4k+♠, 18+ fp, single eller renons i meldt minor 

 

MINI SPLINTER-minst invitt, brukes etter åpning 1♥/♠. Typisk 8-11hp men kan være sterkere, 

melder da utgang siden. Direkte hopp i ny farge til 2♠/3♣/♦ fra SH, etter åpning 1♥, viser 

singel og inviterer til utgang, minst 11hfp. Merk at i Toronto posisjon er hopp til 3♣ naturlig. 

Makker må med sterke hender vurdere om han vil bruke minisplinter eller Stenberg. Unngå 

minisplinter med singel E eller K. Minisplinter kan også brukes som slemsøken! 

Merk at ÅH i noen tilfeller kan bruke en form for minisplinter etter åpning 1min og svar 1maj 

som presis utgangsinnvitt med 17-18hfp. Ingen ledig minisplinter etter 1♦ og svar 1♥. Etter 1♦-

1♠ er det bare svar 3♥ som kan brukes som minisplinter!  

1♣ - 1♠; 

3♦/♥  
3♦/♥  lover 4k♠, single eller renons i ♦/♥, og er utgangsinvitt i ♠. Ca 17-18hfp. 

1♣ - 1♠; 

3♦ - 3♠ 
Avslag, tar ikke mot utgangsinvitt 

1♦ - 1♠; 

3♥   
ÅH har singel/renons i ♥, invitt til 4♠. Får ikke her vist invitt med singel ♣, da 3♣ 

blir naturlig sterk beskrivende hånd med minst 17hp og 5-5 

1♣ - 1♠; 

3♥ - 4♣ 

 Aksept av utgangsinvitt og viser tilleggsverdier med laveste 

kontrollmelding. Slem er mulig. Merk at 4♣ bør vise topphonør siden dette er 

makkers lengste farge og vår første kontrollmelding.  
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OVERMELDING PÅ 4 TRINNET ETTER INNMELDING PÅ 3 TRINNET FRA MAKKER 

Etter sperremeldinger fra fi er overmelding på 4 trinnet mild sleminvitt med støtte i makkers 

majorfarge. Gjelder i disse situasjoner: (2/3x) – 3♥/♠ – (pass) – 4x og  

(1x) – 1♥ /♠ – (3x – sperr) – 4x. Overmelding lover altså ikke kontroll, kun at slem er mulig om 

makker har tillegg! 

TRUMFSTØTTE I MAJOR ETTER SPERR FRA FI PÅ 3-TRINNET 

Om fi hopper til 3x, når vi åpner 1 major, viser meldingen 4x (motpartens farge)  en seriøs 

hånd med trumfstøtte, ikke nødvendigvis god sleminvitt. Ny farge på 3 eller 4 trinnet uten 

hopp er krav og naturlig. Dog så man her se på meldingsforløp, har du passet i åpning kan 

du umulig ha til å melde ny farge på 4-trinnet, minor på 4-trinnet etter pass blir derfor 

kontrollmelding! Hopp i ny farge er kontrollmelding med åpningsfarge som trumf. 

Hopp til 4 i motsatt major er dog for spill.  

Dobler er negativt opp til 3♠, normalt minst 9 hp med minst 5-4 i minor over 3♠. 

Gjelder etter 1♠ - (3♣/♦/♥) og 1♥- (3♣/♦/♠) 

 

KONTROLLMELDING DOBLES 

Forveksles ikke med Mancoff som brukes ved D av fjerde-farge eller holdspørsmål, oftest på 

2- eller 3-trinnet.  

Om en kontrollmelding dobles, oftest 4- eller 5-trinnet, melder neste spiller: 

Pass  Ingen honnørshjelp i fargen, dvs minst 2 små kort og indikerer noe tillegg 

Redobler Ess, konge eller dame (kan være singel ess eller konge men ikke singel dame). 

Skal bl.a. garder mot 2 raske tapere om makker har f.eks Kxx, og holde mulighet åpen for Gr-

melding 

Melding Singel i kontrollfargen (kan ikke være ess, konge men kan være dame).  

Melding i avtalt trumf Sterk advarsel om å melde mere, benekter singel! Minimum og har 

få/ingen kontroller. 

Høyning Om en finner det rett kan en høyne fargen ett steg med renons. 

Første kontrollmeldere kan da se om vi tåler utspill i fargen mot lilleslem, og bremser enten av 

i trumf eller inviterer videre gjennom å kontrollmelde eller essespørsmål. 

2 eksempel med kontrollmelding som slemsøken: 

Et par konstruerte eksempler med en sterk hånd mot en svak hånd; 

Eksempler er gjort for å vise hvor gode/dårlige svake kort kan være! 

 

Eks 1 

♠EK9543  D1072 

♥ED7   K942 

♦EJ   98543 

♣95   _ 

 

Meldingsforløp: 1♠ 3♠* 

   4♦ 4♥ 

   5♦ 6 

   6♥**/♠ ?/P 

*Hva som er rett svarmelding kan diskuteres, alternativt 3♣. 

**6♥ er for hardt synes jeg! Fare for å miste den glimrende 

kontrakten 6♠   
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Når meldingsforløp her starter 1♠ - 3♠; 4♦ vet SH at renons i ♣ er gull og at hånden sansynligvis 

er spillbar for 6♠! Godt meldt å ta med seg cue bid på veien mot 4♠. Når ÅH melder 4♦ sier 

han fra om kjempekort uten kontroll i ♣ siden han ikke meldte billigste kontrollmelding 4♣. SH 

svarer 4♥ som forteller om minst 2.kontroll både i ♥ og ♣.  ÅH liker nyheten om kontroll både i 

♥ og ♣, og presser trolig på med kontrollmelding 5♦. Om ÅH feiger ut med 4♠ så bør SH prøve 

en gang til med 4Gr/5♣ eller kanskje ta sats å melde 6♠? SH følger opp med kontrollmelding 

6♣, over 5♦, som viser entydig ♣E eller renons, da en må ha 1.kontroll for å gjenta tidligere 

kontrollmelding og ber makker vurdere storeslem! ÅH ser at alle 1.kontroller er på plass men 

mangler verdier for storeslem. ÅH kan presse på med 6♥**, som er for hardt meldt, gir entydig 

beskjed om at alle 1.kontroller er på plass. Makker oppfordres til å melde 7♠ med gode 

ekstraverdier og det er ikke kritikkverdig om han melder en så dårlig storeslem!.(Har jo 4k 

trumf med D, tror på 3 stjelinger i  + ♥K, kan se ut som 4 ½  stikk hjelp med sine gode 10p 

eller kun 5,5 tapers hånd?). Her synes jeg ÅH bør roe ned med 6, etter 6, og håpe det er 

en god kontrakt! Ingen har nå ekstra verdier for å presse på til storeslem og kontrakten bør bli 

6♠. Når en melder storeslem så bør det være minst 75 % sjanse for at den står når du spiller 

par, lilleslem kan en melde om odsen er minst 50 % eller bedre. Rundt 41,5% sjanse for 

storeslem her, lilleslem minst 99 % sikker. Storeslem står hvis ♥ 3-3, J10 blokk i ♥ på en av 

hendene, KD i ♦ sammen med 4k♥ eller singel ♥ J/10 hos syd. Dog kan 3k♠ hos motparten 

redusere mulighet noe). (Bet i 6♠ om både ♦ og ♥ sitter 6-0, krysstjeling mulig, 0,02 % sjanse for 

dette om fi finner motspill. Er det så vilt så har motparten 6♣!)  

Generell advarsel i cue bid sekvenser: Husk at en aldri må hvile på 5-trinnet i trumf, dette viser 

entydig at denne spiller ikke har kort for å melde videre og kan passes.  

 

Med noe andre verdier hos SH blir meldingsforløp svakere selv om styrken er større; 

♠EK9543  D102 

♥EDJ   8 

♦EJ   K9542 

♣109   DJ53   

1)Trolig best og kun melde 2♠ når du kun har 3k med noe dårlige honører selv med 10p? 

Denne er close, kan forsvare optimistisk 3♥ men ikke 3♠ med kun 3k? Ser ut som 2,5+1+2+2 

tapere eller totalt 7,5 tapere så 3♥ kan forsvares. 

2) Må slå av i 4 etter 4♦ selv med flott styrke, mangler kontroll i ♣! Melder du 4♥ her, lover du 

både kontroll i ♣ pluss ♥!  

3) Pass bør klart meldes. Noen ganger kan makker ha andre kontroll i ♣ uten å ha tilstrekkelige 

verdier for å vise dette. Derfor kan det være aktuelt å presse ytterligere med ny 

kontrollmelding med enda mere spillesterk hånd, her 5♦ som trolig viser 1.kontroll i ♦, ♥ og ♠, 

makker må på nytt slå av i 5♠ uten 2.kontroll i ♣.   

Hånd som det er forsvarlig å press ytterligere med etter 4♠ er f.eks EK9753, EKD42, -, 105 som 

en da viser laveste 1.kontroll ved å melde 5♦! Vanskelig å se mere enn maksimalt 2 ♣- tapere 

her og makker oppfordres til å melde slem med 1. eller 2. kontroll i ♣! For øvrig åpner vi trolig 

med 2♣ med den siste hånda. 

  

Meldingsforløp: 1♠ 2♠1) 

   4♦ 4♠2) 

   pass3) 



41 

 

DEFENSIVE/KOMPETATIVE MELDINGER 

Negative doblinger. (Vi åpner og fi melder inn) 

Brukes når fi melder inn over åpning 1 i farge og åpn. 1Gr. Den negative D lover motsatt 

major opp til og med innmelding 3♠. Selv om fi hopper inn med for eksempel  4♣, blir ikke D 

entydig ren straff, kan være styrkevisende uten bedre forslag til kontrakt.  Merk at svarhånds 

pass på motpartens første innmelding opp til og med 3♠ kan være straffepass og SH ber ÅH 

vurdere D. 

Responsive doblinger til 3♠.  (Brukes når fi åpner) 

Brukes etter opplysende doblinger og innmeldinger for å vise verdier når ingen naturlige 

meldinger kan vise styrke og fordeling godt. I utgangspunktet er det aldri rene 

straffedoblinger når fi støtter hverandre (jfr. negative doblinger). 

Eks (1♥)  1♠ (2♥/3♥)  D Dobler viser verdier til å kjempe + begge min 

Kompetative overmeldinger  

Etter makkers innmelding, viser overmelding av motpartens farge en god løft (minst invitt til 

utgang, minst 10hfp) med minst tre kort støtte i makkers farge. 

Eksempel: 

(1♦) 1♠ (pass) 2♦  God løft til minst 2♠, minst 10hfp og minst 3k♠. (Med 3k uten singel/renons 

bør styrke være min 10hp) 

Hoppstøtte av makkers innmeldinger er sperr! Lover minst 4k men styrke er noe ukjent, 

sonebetont, typisk 4-8hp med minst 4 trumf. Med 5 trumf hopper en ofte til 4 i major selv på 

svake hender. Alle invitthender/kravhender med tilpass innledes med overmelding av 

motpartens farge! 

Hopp/melding 2Gr er aldri Stenberg når fi åpner, beskrivende melding og styrke typisk 13-

14hp med hold i motpartens farge(r). 

Grunn for at det ofte blir rett å melde 4 med 5-5 tilpass på svake kort er at det er mange stikk 

totalt. Hvis vi antar at fi har 9k tilpass, mens vi har 10k, så sier loven at det totalt er 19 stikk! Har 

vi 8 stikk så har fi 11 stikk! Har vi 10 stikk så har fi 9 stikk og har vi 9 stikk så har fi 10 stikk. Derfor 

blir det sjelden feil å hoppe til 4 med 5k støtte og svake kort! Får vi spille dette bør det gi 

pluss, selv doblet! 

Selv om du går 3 doblede beter i ugunstig sone, altså kun syv stikk og 800 ut, så sier Loven om 

totalt antall stikk at motparten bør ha spill for slem, 12stikk + 7 stikk = 19 stikk! 
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FI FORSTYRRER MED INNMELDING   

Vi deler inn motpartens innmeldinger slik: 

• Innmeldinger på et lavt nivå. 

• Innmeldinger på et høyt nivå. 

• Fi dobler opplysende. 

INNMELDINGER FRA FI 

Dette gjelder de situasjoner hvor vi har åpnet med 1 i farge og fi melder inn en naturlig 

fargemelding til og med 3♠.  

Etter en innmelding må vi ta stilling til om vi skal passe, melde farge eller grand, støtte 

makker, doble negativt eller kreve ved å overmelde motpartens farge. 

To fargede innmeldinger fra fi  

Etter tofargeinnmeldinger fra fi: Når vi kjenner til begge farger er D interesse for å straffedoble 

fi i minst en farge. Er minst en farge ukjent så er D negativt. Se for øvrig eget avtalt forsvar, 

Unusual over Unusual 

Forstyrrelse i 4.hånd 

Etter 1♣ (pass) 1♦ (1♠); ? D vil her love minst 3k♦, Supportdobling gjelder så lenge makker kan 

melde sin farge på 2-trinnet. Merk at meldingen 1♦ normalt benekter 4kmaj. Gjelder også om 

makker melder inn med maj, da lover D også tre kort støtte i maj med ukjent styrke og 

fordeling. Supportdobling gjelder ikke om motparten melder 1Gr, D blir nå straffeorientert. 

Pass på lave innmeldinger 

Pass er tvetydig opp til og med innmeldingen 3♠ og kan ha 2 betydninger: 

 1) Ønsker å straffedoble fi, ber ÅH doble om også neste hånd passer. 

2) Har dårlig hånd med 0-6hp uten kjempetilpass. I noen tilfeller kan styrke være helt 

opp mot 10 hp om en har en umulig hånd å melde uten hold i motpartens farge. 

- Over innmelding på 2-trinnet kan pass være påkrevd med styrke opp til 9hp når en 

ikke har styrke til å kreve med ny farge eller ha rett fordeling for negative D. 

Har man passet i åpning kan en forsvare melding på 2-trinnet, etter innmelding, med kun 

8hp om en har minst god 5-kort og gode honnører. Har man kun 5-kort bør en ha minst Hx i 

støtte i åpningsfarge. 

 ÅH baserer sine meldinger på at du har den svake variant 2), dog er D kun 

oppfølging av mulighet for at makker sin pass er straffepass 1). Med svake fordelingshender 

melder ÅH naturlig, ikke doble med dårlig motspillstyrke. Gjenmelder ÅH 1Gr, etter pass fra 

deg, viser dette 18-19hp med hold. Med 12-14hp melder en normalt D, dog med Hxx eller 

bedre vurder pass da det er liten odds for at makker sin pass er straffepass. Gjenåpner en 

ukritisk alle ganger med dobler kommer vi ofte for høyt.  

Etter 1♠- (2♥) er det ingen grunn å aksjonere med tvilsomme verdier, ingen sperreeffekt- 

spesielt i sonen. Negativ D bør derfor vise minst 8 gode hp pluss minst 4-4 i minor, mens 2♠ bør 

vise 6-10hfp m/støtte. Hopp til 3♠ blir nå ♠-innvitt siden 2Gr blir naturlig Gr-invitt! Melding av ny 

farge er naturlig og krav! 
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Hvis det er rett å kjempe videre over 2♥ med 3-6/7p så har makker til gjenåpning? Husk at i 

denne sekvensen er 2Gr naturlig invitt, ca 11hp pluss godt hold. 

NEGATIVE DOBLINGER BRUKES TIL OG MED 3♠.  

Hvis vi har muligheten for å avgi en naturlig melding, bør vi gjøre det. Ofte vil imidlertid 

fiendens innmelding umuliggjøre vår melding fordi: 

A. Vi ikke har honnørstyrke eller fargelengde til å melde på 2- ,3- eller 4-trinnet. 

B. Vi ikke har hold i motpartens farge. 

I noen av disse tilfellene vil vi kunne bruke en negativ D som i prinsippet viser minst 4-4 i de 

umeldte fargene, må alltid ha minst 4 kort i høyeste umeldte farge. For at doblingen skal 

kunne brukes oftere, er det spesielt lengden i umeldt(e) majorfarge(r) som blir prioritert. Jo 

svakere hånd du dobler negativt med, jo viktigere er det at du har lengde i begge umeldte 

farger, eventuelt tilpasning til makkers farge eller god 6k+langfarge i høyeste umeldte. 

Etter innmelding er fremdeles ny farge krav, majorfarge på 2- og 3-trinnet viser alltid minst 5-

kort og minst 10hp, mens minorfarge kan være på 4-kort. 

Med negative doblinger, må ÅHen gjenåpne med svakere kort enn ellers opp til og med 

inmelding 3♠. Som en tommelfingerregel kan vi si at med to eller færre kort i motpartens 

farge, bør man reåpne, selv med en minimumshånd.  

Hvis svarhånden overmelder motpartens farge, (eksempelvis 1♣  - (1♦) - 2♦, definerer vi det 

som utgangskrav uten 4-kort (eller lengre) i umeldt(e) majorfarge(r), eller egen god 

minorfarge. Indirekte viser altså overmeldingen tilpasning til åpningsfargen, og ÅHen må 

være oppmerksom på slemmuligheten. Med en svak hånd prioriterer ÅH å melde grand 

med hold, fremfor å vise eventuelle sidefarger. 

Har makkers D lovet en major og en minor, bør ÅH vurdere å gjenmelde grand eller egen 

god farge fremfor å melde makkers mulige minorfarge. ÅH bør også være forsiktig med å 

støtte makkers majorfarge med bare 3-korts støtte. 

STØTTEDOBLING, KAN OGSÅ VÆRE REDOBLING  

Støttedobling (Support Double) oppstår når vi åpner og makker melder farge på et-trinnet. 

Hvis fi nå melder/dobler, er vi i støttedoblingsposisjon hvis ÅH kan melde sin farge på 2-

trinnet. Dog brukes ikke støttedobling når fi melder inn 1Gr, D blir nå straffeorientert. Merk at vi 

inkluderer ru-farge i støttedobling da dette i praksis skal benekte 4kmaj!! 

• Når en støtter makkers major, og en kunne valgt supportdobling, lover en 4 kort støtte 

i majorfarge 

• Om ÅH ikke gjør supportdobling, men melder eller passer, så benekter dette 3 

kortstøtte I makkers major. 

• Når makker har kun 4 kort, og ÅH viser 3 kortstøtte gjennom supportdobling, varsler SH 

normalt makker med å søke bedre kontrakter å spille. 

• Om fi I 4.hånd gjør en opplysende D over major i stedet for innmelding, er RD en 

support RD som viser 3 kort støtte i makkers farge. 

• Kan fargen meldes på 2-trinnet gjelder supportdobling. Etter f.eks.  

1♣ (1♦) 1♥ (1♠/2♣/2♦) så blir D støttedobling. Merk at D av 1Gr er straffebetont. 

• Support D sier ikke noe om styrke, forteller kun om 3 kort. 
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Unusual over Unusual 

 

1♠  (2Gr)  ? (2Gr viser begge minor) 

D   Oppfordrer til å straffe fi 

3♣ viser 5k+♥ (10+ p) Laveste farge vises først i svarskala.Minst invitt 

3♦ Minst invitt i ♠ (10+ p) 

3♥ Normalt brukbar 6k♥ men ingen invitt (6-9 p) 

3♠ normal høyning til 2♠ (6-9 p).3 eller 4 trumf 

4♣/♦/♥ Kontrollmelding med ♠ som trumf 

Når fi hopper inn for å vise 5-5 i to kjente farger brukes Unusual over Unusual. 

Svarprinsipp som over, kun to aktuelle farger igjen for oss! 

Litt spesiell svarskala når åpning er 1♣ da en fort havner på 4-trinnet i minor: 

1♣ (2Gr) ? 

  D  Oppfordrer til å straffe fi 

3♣  5k+♣ men ingen invitt (6-9 p) 

3♦ Minst invitt i ♣ (10+ p) Eventuelt 4♣ fra ÅH er forslag til sluttkontrakt. 

3♥  5k+♠ og minst invitt, 10+p 

3♠  Normalt 6k♠ (6-10p), ingen invitt.(Fargemelding svakt, her 3♣ eller 3♠) 

FI DOBLER OPPLYSENDE VÅR MELDINGER PÅ 1-TRINNET 

Vi melder etter følgende spesielle prinsipper: 

Pass   Noe tvetydig, 0-5/7 

Støtte til 2  Svakt, typisk 4-9p, garanterer 8 trumf 

RD Styrke 10+hp, melding krav til minst 2 i åpningsfarge om vi ikke velger 

straffedobling eller får spille 1Gr. RD lover ikke jevn hånd men benekter 

normalt kjent 9k tilpass i åpningsfarge. Om makker tar ut RD tyder dette 

på svak åpning og advarer mot å straffe motparten for tidlig! 

Fargemelding på et-trinnet Naturlig 4+k, 4+hp Også lov å passe, må ha tro på at det er rett 

å  melde på svake kort. 

1Gr   Normalt 7-9 hp med jevn hånd. (Kan ha dårlige10hp eller gode 6hp) 

Melding på 2-trinnet Minst 5 kort, minst 6 kort hvis singel i åpningsfarge! Styrke er 5-9hp.  

Drury/Toronto gjelder ikke etter opplysende D. 

Hopp til 2Gr  Invit Stenberg. Også etter minor. Svarskala som etter Stenberg. 

   Eks; 1♣ (D) 2Gr (pass); 3♣ 3♣ viser minimumsåpning etter åpning 1♣ 

Hopp i åpningsfarge Sperr 

Hopp i ny farge  Som uten D, sperr eller minisplinter 

Dobbelt hopp i ny farge Sjeldent, blir sleminvitt med renons i meldte farge. (Som uten D) 

Hopp til 3Gr  ?? Ikke systemsvar men for spill. 

1min   (D) 2maj  Sperr, som uten D 

1 i farge  (D) 3 i ny farge Likt som system, se bort fra D 

1♣   (D) 2♦  Som uten D, invitt i ♣ med fordeling  
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FI ÅPNER MELDINGSFORLØP 

OPPLYSENDE DOBLINGER 

Vi definerer en opplysende dobling slik: 

En D av en fargemelding på 1-2- eller 3-trinnet forutsatt at: 

- Makker til den som D ikke har avgitt meldinger som lover P. (Pass eller tvungne svar) 

- Fi ikke har meldt mer enn to farger. 

Vi definerer våre doblinger slik at D av åpning til og med 3♦ er opplysende, mens D av 4♠ er 

straff. D vi sperremeldinger i mellom dette, vil det være en kombinasjon av straff og 

opplysende. Jo høyere åpningsmelding, desto mer straffebetont er D. Du vil aldri D 3♥  uten 

♠-tilpasning, men du kan D 4♠ uten 4k♥. 

Hvis åpningsmeldingen blir passet rundt til fjerde hånd, gjelder stort sett samme prinsipper 

som for andre hånd, selv om kravet til poengstyrke reduseres noe med rett fordeling.  

Du kan aldri straffedoble motparten når du D foran farge på 1 eller 2 trinnet, disse D blir for 

kjemping. 

Også ÅHen kan gjenåpne med å D opplysende. Eks. 1♦ (1♠) pass (2/3♠); D Her melder makker 

som om åpner har minst 5k♦ og minst 3k både i ♥ og ♣. ÅH har trolig maksimalt singel i ♠. Fordeling 

ikke entydig men god, kan være renons. Også god styrke, trolig 16/17hp+. 

Når fi åpner unaturlig og viser kjent 5-kortsfarge, er melding i kjent 5-kortsfarge opplysende, 

mens D blir straffeorientert og viser normalt minst 16hp + Gr. Etter flannery (2♦) er 2♥ 

opplysende. 

 

Hvilke krav setter vi til en opplysende dobling? 

Det er i hovedtrekk tre typer hender som vi starter med en opplysende D: 

- Hender med åpningsstyrke eller bedre og tilpasning til de umeldte farger. 

Hovedregel: Minst 11 hp på et trinnet, minst 13hp på to trinnet og minst 14 hp på 

åpning 3♣/♦ uten renons, trolig minst 15hp for å doble åpning 3. 

- Sterke, balanserte hender over 17/18hp. Vurder direkte Gr med hold. 

- Ensetere eller tosetere som er for sterke til en vanlig innmelding. 

D av sperreåpning 3♥ eller høyere må tåle at makker passer ned med f.eks. Dx, K10x, 9432, 

kn1042 eller Dx, 10xxx, 9xxx, 8xx over 3♥D. I første tilfelle tror du på beit, mens i siste tilfelle 

håper du! Når du har 4 trumf reduseres stikkpotensial hos motparten, motparten har 

maksimalt 9 trumf. Men med Dx, xxx, 97432, Kxx synes jeg det er rett å melde 4♦. 

STERKE, BALANSERTE HENDER NÅR FI ÅPNER 

• 1Gr viser hold med 15-17hp, Grand system på. 

• Dobler etterfulgt av Gr på laveste nivå viser 18-19hp. (Gr-system på) 

• D etterfulgt av overmelding viser en sterk hånd med minst 19hp, mangler trolig hold 

• D etterfulgt av hopp i Gr viser typisk 21-23hp med godt Gr-hold 

• 3Gr Fortsatt sjansegrand med hold i motpartens farge, normalt gående 7 kort minor 

Disse intervallene gjelder kun når makker har avgitt en tvungen minimumsmelding. Har 

makker meldt frivillig eller hoppet i en ny farge, må dobleren melde sterkere med over 19 hp! 
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SVAR PÅ OPPLYSENDE DOBLING 

Vi kan dele svarene på opplysende D inn i fire kategorier: 

• Negative svar 

• Halvpositive svar 

• Postivive svar 

• Frivillige meldinger 

Negative svar 

Et negativt svar på en opplysende D definerer vi som en fargemelding uten hopp eller bruk 

av Lebensohl avslag 2Gr. Et negativt svar lover ingen honnørstyrke, men man kan unntaksvis 

ha inntil 8-9 hp. Svar 2Gr som Lebensohl skal makker basere seg på at maksstyrke er 7hp og 

melder normalt 3♣. Se for øvrig eget kapitel om Lebensohl.  

Etter negativt svar vil gjenmelding i Gr uten hopp vise 18-19/20hp fra dobler, forteller at han 

var for sterk for å melde 1Gr. 

Halvpositive svar 

Disse svarene er ikke krav, men lover alle en viss honnørstyrke. 

- Enkelt hopp i en majorfarge viser normalt 5-korts farge og cirka 9-11 hfp, men kan også 

være 4-korts farge med 9-11hp. (Forsiktig med hopp på 4k da D ofte kun har 3k). 

- Enkelt hopp i en min er invitt til utgang (normalt 3 grand) og viser minst 5kmin og 8-11hp. 

- 1 grand. Viser 7-11 hp, hold i åpningsfargen og benekter normalt fire kort i umeldt(e) 

majorfarge(r). 

- 2 grand. Viser 11-12 hp, hold i åpningsfargen og benekter normalt umeldt(e) majorfarge(r). 

- Dobbelt hopp i en majorfarge er invitt til utgang med skjev fordeling. Man trenger minst 5-

korts farge men har sjelden mer enn 8 hp. 

Hopp til utgang kan være svakt. Sluttkontrakt. 

Merk at det ikke brukes sperrende svar på makkers opplysende D, hopp er invitt. 

Positivt svar 

Et positivt svar er når svarhånden melder utgang direkte eller overmelder motpartens farge. 

En slik overmelding er imidlertid ikke utgangskrav, så dobleren må vise tilleggsstyrke ved å 

hoppe. 

Hvis svarhånden først overmelder og så støtter doblerens farge, er dette utgangsinvitt. 

Overmelding etterfulgt av ny farge på 2-trinnet, er normalt 4-korts farge, mens overmelding 

etterfulgt av ny farge på 3-trinnet, viser 5-korts farge. Begge disse meldingene er krav. 

Hvis svarhånden passer ned makkers opplysende D, lover han en meget solid trumffarge og 

forventer at makker spiller trumf ut. 

Frivillig melding 

Når åpnerens makker melder etter en opplysende D, trenger ikke makkeren til dobleren å 

melde. Hvis han allikevel melder, er det fordi han vil og ikke fordi han må. I 

bridgeterminologien kaller vi dette en frivillig melding, og det viser alltid at man har visse 

verdier. En frivillig melding på 1-trinnet antyder 4-9 hp, på 2-trinnet 6-10 hp, og på 3-trinnet 8-

11 hp. Lengde og kvalitet på fargen vil selvsagt også være en viktig faktor. Frivillige 

meldinger er dog ikke krav, dobler passer med minimum. 
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Begrepet frivillig melding faller bort når åpnerens makker redobler. Etter en RD vil fi omtrent 

alltid få kontrakten, slik at hvis doblerens makker melder, er det for å unngå en straffedobling 

gjennom å finne beste tilpasning, eventuelt hjelpe makker med utspillet. Alle hoppmeldinger 

er entydig sperrebetonte etter RD. 

Hvis fi har meldt to farger, eksempelvis (1♣) - D - (1♥)-?,  vil en D vise minst 4-4 i de umeldte 

farger. Har du 5 eller 6k♥ kan du melde 2♥ med 6-10hp! Eventuelt 2♣ vil bli et generelt krav 

med minst 10hp. 

RESPONSIVE DOBLINGER NÅR FI HAR VIST EN FARGE 

En responsiv D har mye til felles med en negativ D; den viser styrke til å være med å slåss om 

sluttkontrakten, men benekter samtidig en meldbar farge. Vi kan bruke en responsiv D når 

vår makker har doblet opplysende etter en åpningsmelding på 1- eller 2-trinnet, og åpnerens 

makker deretter har støttet åpningsfargen til to- eller tre-trinnet, eksempelvis: (1♦) - D - (2/3♦) - 

D. Vi bruker responsive doblinger til og med 3. 

BALANSEDOBLING, FORSINKET OPPLYSENDE DOBLING! 

Det hender at man ut fra meldingsforløp skjønner at en bør være med å kjempe om kontrakt 

etter først å ha meldt pass. 

Forsinkete doblinger oppstår når det finnes minst 2 umeldte farger, og nivå er under 3. 

Forsinket D må oppfylle definisjon til opplysende D, men styrke er under åpning – typisk 8-

11hp. Oppfyller D ikke betingelsene til opplysende blir det straff, f.eks. fi har meldt 3 farger 

naturlig eller har meldt minst 3Gr. Skal normalt aldri presse på for mye etter balansedobling 

uten ekstra tilpass eller foreta tvilsomme straffedoblinger basert på makkers balansering. 

   (1♣) –   pass – (1Gr) – pass 

(pass/2♣)  ?   pass   ? Eventuelt D fra en av oss er balansedobling, meldingsforløp 

forteller oss at vi har noe samlet styrke og tilpass bør også finnes. Eventuelt D bør vise rundt 7-

11hp og minst 3 kort i alle umeldte, helst 4 kort I begge major. 

pass (1♥) pass (2♥) 

? (pass) ?  Her er det ofte aktuelt å doble når du har 4k♠. Eventuelt 

melding    2Gr lover begge minor, minst 5-4. 2Gr er å betrakte som unusual 

2Gr. 

UTSPILLSDIRIGERENDE DOBLINGER 

En utspillsdirigerende D gjøres ikke primært for å få størst mulig pluss på spillet, men mer for å 

bedre sjansene til å bete kontrakten, når makkers normale utspill vil føre til hjemgang. 

Mot slem forlanger en D et unormalt utspill, Lightner-dobling. Normalt er man renons i en 

farge, men det kan også være at man ønsker bordets førstmeldte farge ut. 

Mot 3 grand uttrykker doblingen normalt at man sitter med en gående farge som man ikke 

har fått vist i løpet av meldingsforløpet. Men det kan også være at man ønsker blindemanns 

førstmeldte farge ut. Den som har utspillet bør ta meldingsforløpet til hjelp for å resonnere seg 

fram til hva som er riktig. Har vi meldt en farge hver er det utspillers farge som ønskes ut! Er du 

i tvil så velges dårligste major ut mot 3Gr D om ikke makker har meldt farge! 
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Ved å doble kunstige meldinger, eksempelvis Stayman, overføringer og svar på Blackwood, 

kan man gi utspilleren god hjelp. En slik D viser først og fremst honnører i fargen, og man 

trenger ikke nødvendigvis å ha noe særlig lengde. I denne sammenhengen kan vi også 

trekke negative slutninger. Dersom makker ikke dobler en kunstig melding, tilsier det ofte at 

man bør prøve en annen farge i utspillet. 

MÅLSETNING OG PRIORITERING VED AVGJØRELSE OM INNMELDING.  

Vårt hovedprinsipp er raskt inn og raskt ut, melder ofte inn tynt på 1 og 2-trinnet og etter 

sterke kunstige meldinger eller når motparten begynner slemforsøk med f.eks Stenberg. 

For at paret skal ha samme intensjoner og bedømme makkers innmelding bra så gjelder 

følgende retningslinjer. 

• Konstruktivt, vil undersøke om vi skal melde høyest 

• Tar opp melderom. (Jo flere jo bedre) 

• Kan vise et utspill for makker. Om du er svak så bør dette pkt. ha høyeste prioritet 

• Kan finne en stamp 

• Kan presse opp motstanderne for høyt 

• Fi kan misbedømme situasjonen 

• Har for stor styrke for pass 

SVAR PÅ VANLIG INNMELDING 

Da en vanlig innmelding ikke lover en åpningshånd, bør heller ikke alle svar på en 

innmelding være krav. Det er normalt en god idè for svarhånden å vise sin hånd så godt som 

mulig i første melderunde, da det er et langt intervall mellom nedre og øvre grense for en 

innmeldig. Med tilpasning til makkers farge har vi disse mulighetene: 

- Enkel høyning viser 5-9 hp og minst tre kort støtte. 

- Dobbel høyning er sperrebetont med minst 4-korts støtte, sonebetont men i området 7-

12hfp. 

- Høyning til utgang viser enten honnørstyrke nok til at utgang bør være spillbart eller så er 

det en sperremelding hvor svarhånden har tatt hensyn til soneforholdet. 

Overmelding av motpartens farge(r) viser minst en god "løft" i makkers farge, det vil si minst 9 

hp med tilpasning til innmeldingsfargen. 

- Dobbelt hopp i ny farge er splinter med renons; minst 4-korts støtte til makker samt 

åpningsstyrke og spennende fordeling. 

Vest    Øst 

K 6 4     E 8 5 

E 9 7 6 2  S/I   K D 8 4 

5 4     kn 10 8 6 

E 8 5     K 3 

Etter at vest har meldt inn 1♥, viser øst en god "løft" med 2♦. Vest har ikke noe skikkelig tillegg 

så han nøyer seg med 2♥. Med en noe svakere hånd ville øst meldt pass, men i vårt 

eksempel inviterer han med 3♥. Etter å ha slått av med 2♥  er vest sterk nok til å løfte til 

utgang med sine gode kontroller. (Merk at 3Gr er en OK kontrakt men det er ikke stilen vår). 

Vest  Nord  Øst  Syd 

  1♦ 

1♥  pass  2♦  pass  

2♥  pass  3♥ pass  

4♥  pass  pass  pass 
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Uten tilpasning til makkers farge har svarhånden disse mulighetene: 

- Ny farge er ikke krav, men viser en hyggelig farge og cirka 8-13 hp. 

- Laveste grandmelding er en svak invitt med hold i motpartens farge(r) og 9-12 hp. 

- Hopp til 2 grand er en sterk invitt med 13-14 hp. (Hold i motpartens farge) 

- Hopp i en ny farge er naturlig rundekrav. 

- Hopp i åpningsfargen ber innmelderen melde 3 grand med hold i motpartens farge. 

 

SVAKE INNHOPP 

Vi bruker svake innhopp når fi viser åpning. (Dvs hopp i ny farge) 

Desto høyere innhoppet er, og desto ugunstigere soneforholdene er, jo mer spillestikk trenger 

du for et innhopp. Over motpartens sperreåpninger er derimot hopp sterkt! Vi sperrer aldri 

over sperremeldinger, er motparten svak så er vi sterke! 

 

Svar på innhopp 2♥/♠/3♣/♦ 

a) Husk at vi bruker multilandy etter åpning (1♣) ! Se Multilandy etter motpartens åpning 

Alle høyninger er sperrebetonte, og styrken er derfor ukjent! Det er svarhånden som 

bestemmer om din side skal stampe eller ikke.  

b) Ny farge er naturlig men ikke krav. Har du passet i åpning så lover du noe støtte til makkers 

sperrefarge, minst topphonør singel eller 2 små kort. Bør benekte 3 kort-støtte 

c) 2Gr ber innmelderen melde av en eventuell kortfarge. Uten singelton eller renons gjentas 

innmeldingsfargen.  

d) Ny farge på 4-trinnet er normalt  kontrollmelding i laveste farge,  

e)Direkte svarhopp til utgang er naturlige spillemeldinger. Om du er upasset hånd er alle 

hopp til utgang naturlige forslag til sluttkontrakt. (Untatt overmelding av motpartens farge 

som blir renons). 

f) Hopp i ny/fi sin farge kan være slemsøkende med renons i meldt farge  

g) Overmelding av motpartens farge på 3-trinnet er sterkt. Prioriter 3Gr med hold.  
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KUNSTIGE FORSVARSMELDINGER   

MULTILANDY ETTER ÅPNING 1♣1GR ELLER 2♣ , OG OGSÅ ETTER STERK 2GR/3GR 

Multilandy er en konvensjon som først og fremst er ment til å brukes som forsvar mot 

1Gr åpning. Vi bruker konvensjonen også mot vanlig 1♣ åpning, men da kun på 2 

trinnet, vi bruker den mot sterk 1♣ åpning, også kun på 2 trinnet. Vi bruker den mot 

2♣ åpning, sterk eller svak her også, men D av 2♣ åpning, viser begge maj. Vi bruker 

Multilady mot alle Gr åpninger, unntatt 3Gr som ofte er gambling Gr, er 3Gr sterk og 

jevn hånd, bruker vi Multilandy som forsvar. Vi bruker ikke Multilandy i forsvar mot sterk 

innmelding 1Gr men D er fortsatt forslag til straff. Konvensjon blir brukt både av 2.hånd 

og 4.hånd, selv etter pass. Har du benektet åpning så viser D av 1Gr? (Ingen avtale. 

Kan jo ikke være straff, kanskje 10hp med 4-4 i major og 3-2 i minor?) 

  

ÅPNING INN-

MELDING 

SVAR INN-

MELDER 

VISER 

1Gr D 
    

15+, forslag til straff. Etter åpning (1♣) er det 

opplysende, etter sterk (2♣) viser det begge 

maj  

2♣ 
    

Begge maj (Også D av sterk 2♣ åpning) 

    
2♦ 

 2♥/♠ 
Like lang i begge maj, innmelder velger 

    
2♥/♠ 

  
Preferanse, forventer pass 

  
2♦ 

    
Udefinert langfarge 

    
Pass 

  
Bryter konvensjonen, vil spille ♦ 

    
2♥ 

  
Relé, nesten oblitorisk, makker melder sin farge 

      
Pass Viser langfarge i ♥ 

      
2♠ Viser langfarge i ♠ 

      
2Gr 

 ? 

      
3♣♦ Viser langfargen 

    
2♠ 

  
Bryter konvensjonen, egen langfarge 

    
2Gr 

  
Krav, spørr hvor fargen er 

      
3♣♦♥♠ Viser langfargen 

    
3♣ 

  
Bryter konvensjonen, egen langfarge 

  
2♥ 

    
4k+♥ og 5k+min 

  
2♠ 

    
4k+♠ og 5k+min 

  
2Gr 

    
Begge min 

 
3♣♦♥♠ 

  
Naturlig sperr, 7k+ i fargen 

 

Merk. Om motparten D makkers innmelding av 2♦, viser pass minst brukbar 5k♦ og er mulig 

forslag til kontrakt! RD om du vil at makker skal vise sin farge, 2♦RD er ingen aktuell kontrakt. 

Merk at 2♥ over 2♦D vil vise minst 5k+♥. Dette er samme prinsipp som vi bruker etter vår multi 

2♦ etter D fra fi! Merknad: Det er større sjanse for svake hender foran Gr åpner, bedre med 

styrke bak.  
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FORSVAR MOT OVERFØRINGSMELDINGER PÅ ET-TRINNET. 

Når fi melder fargen under den de ønsker å vise gjelder følgende under 1Gr: 

• D viser farge, både utspillsdirigerende og oppfordrer makker til å kjempe. Styrke er 

noe ukjent, kan ha svake kort men også god åpning. D etterfulgt av melding er 

naturlig og viser god styrke, typisk 12-15hp. 

• Høyning/hopp i overføringsfarge er god sperr i meldt farge, minst 6k. 

• Melding i motpartens overføringsfarge er opplysende D. 

• Innm. 1Gr etter at fi har meldt 2 ganger er naturlig og sterkt, 15-17hp, Gr-system på! 

• D av svaret 1♠, som benekter 4k-major, viser minst 5k♠. Forsinket D, pass på 1♠ 

etterfulgt av D, vil være opplysende D med maksimalt 4k♠. 

• Hopp i overføringsfarge er naturlig sperr! (Minst god 6k) 

MICHAELS CUE-BID 

En enkel overmelding av motpartens åpning på to trinnet er Michaels Cuebid. En 

overmelding av motpartens farge lover 5-5, styrke er noe sonebetont men under åpning, 

typisk 5/6/7-10/12 hp. (Med skjevere fordeling kan styrkekrav reduseres).  

1) (1♣) 2♣  viser minst 5-5 i begge maj  

2) (1♦) 2♦  viser minst 5-5 i begge maj 

3) (1♥) 2♥  viser 5k+♠ pluss 5k+min.  Positivt søk etter minor er 2Gr, negativ søk 3♣ 

4) (1♠) 2♠  viser 5k+♥ pluss 5k+min.  Positivt søk etter minor er 2Gr, negativ søk 3♣ 

Hvis makker svarer 3♦, så er dette naturlig og makker forventer pass fra deg. Du kan i noen 

tilfeller melde videre også med minimumsvariant. Makker kan krever med 2Gr, dette lover 

alltid noe styrke og mulighet for utgang hvis tilpass. 

(1♥)  2♥  (pass)  2Gr 

pass ?  

Svar 2Gr er krav, makker spørr om mere. Når du har en ukjent min så blir svarskala etter 

overmelding 2♥ og makkers søk 2Gr: 

 3♣ 5k+♣ + 5k+♠  Melder makker 3♠ så er det mild invitt. 

 3♦ 5k+♦ + 5k+♠ Melder makker 3♠ så er det mild invitt. 

 3♥ Gode kort med minst 6k+♣ + 5k+♠. Benekter styrke for hoppende Michael 

 3♠  Gode kort med 6k+♦ + 5k+♠. Benekter styrke for hoppende Michael 

 

 

Tilsvarende svarprinsipp på 2Gr gjelder også etter (1♠)-2♠ men etter(1min)-2min  blir svarskala 

litt annerledes da du vet at makker har begge major. 3♣ er minimum mens 3♦ er god 

minimum. (Ikke negativt søk når du allerede kjenner begge farger til makker). 

Makker baserer sine svar på at du har den svake varianten om han melder egen farge, så 

du vil trolig melde videre med sterk variant og 16hp+. 

Når du har Michael sin fordeling, men styrke er mellom 10/11 hp-15/16hp, så melder vi 

høyeste majorfarge på lavest mulig nivå, så får man vurdere om det er trygt å melde den 

andre farge siden. Vurder om hånden er sterk nok for direkte hoppende Michael. Med sterke 

hender må man også vurdere opplysende D også med 5-5, ikke ideelt. 
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UVANLIG 2 GRAND INNMELDING (OGSÅ KALT UNUSUAL 2NT) 

Hopp innmelding 2Gr av oss viser de to laveste umeldte farger, minst 5-5 fordeling. Selv falsk 

kløver betraktes som ekte i første omgang. Styrke er avhengig av fordeling og soneforhold, 

og det spiller også inn om makker har passet i åpning. I gunstig sone med 6-5 fordeling kan 

èn honnør i hver farge være tilstrekkelig men i ugunstig sone kreves det typisk 9-12 hp. 

(Forsvar når fi bruker uvanlig Gr, se Unusual over Unusual). 

Når 2Gr blir meldt, etter at fi åpner i 1♣/♦, har 2Gr melder ♥ pluss umeldt min. Om makker 

svarer med 3 i åpnet minor er dette invitt i ♥! 

Merk at en kan melde 2Gr forsinket etter først å ha passet, dette er ment som balansering 

med de to laveste umeldte fargene, her kan styrke være svak eller fordeling kun 5-4. 

Eks: 

(1♥) – pass –(2♥) – pass; (pass) – 2Gr. Her viser 2Gr begge minor og ønsker å kjempe om 

kontrakt, minor kan være 5-4 fordeling. 

Når man får flere valg til å vise de to laveste umeldte, så er billigste måten den svakeste 

typen, mens den dyreste måten viser tette god farger og ofte ekstra lengde. 

Eks. 1 

pass (1♦) pass (1♥) 

? 

Eks. 2:  

 (1♦) pass (1♥)  ?  

I begge meldingsforløp vil vel både melding 2♦/2♥/2Gr love begge umeldte farger? I tillegg 

så kommer D som viser de umeldte farger! Så nå viser 2Gr god dekning med gode farger. I 

eks. 1 må vi legge vekt på at makker ikke åpnet med 2♠, derfor tyder mye på god 4k♠ eller 

svak 5k♠ med minst god 5k♣ om han melder 2Gr. Så om makker melder 2Gr i eks.1 så plasser 

han med minst 6k♣ og 4k+♠. Eventuelt svak 5k♠ som J9542,-,97,EK10943.  

Eks 3:  

pass  (1♦)  pass  (1♥) 

pass  (1Gr/2♥) 2/3♦ 

Her viser forsinket overmelding ekte god ♦ farge og trolig god åpning! Merk at et direkte hopp 

til 3♦, over (1♦), spørr om hold. 

MERK i konkuranse så kan 4Gr be makker preferer farge; Eks:(1♥ )-D-(4♥ )-4Gr eller (4♥)-4Gr 

eller 1♦-(3♠)- pass-(4♠); 4Gr. I siste tilfelle har makker trolig 4k+♣ og 6k+♦ eller kanskje 4k+♥ og 

6k+♦. 

I kjempende posisjoner er ikke alltid 4Gr essespørsmål men ber om preferanse mellom de to 

laveste umeldte: 

Eks  (1♠) pass (4♠) 4Gr 

4Gr viser gode kort med minst 5-5 fordeling, makker melder som om dette er de to laveste 

umeldte farger. 4Gr melder tror det er spill for at kontrakten står selv med lite hjelp! (Har lov å 

håpe på tilpass når fi har god tilpass).  
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HOPPENDE MICHAELS ELLER LEAPING MICHAELS.  

Meldingen brukes etter svake 2 fra mortparten, også etter at fi har støttet 2 åpn. til 3. Videre 

brukes Leaping Michael når fi gjør enkle/hopp støtte som entydig viser svake kort på fi sin 

åpning! Leaping Michaels viser alltid minst en major. Når motparten melder på 3-trinnet så 

blir skala amputert. Huskeregel. Overmelding/hopp av minor på 4-trinnet viser begge major, 

overmelding/hopp av major på 4-trinnet viser begge minor. Konvensjon blir brukt i direkte 

posisjon opp til og med 3♠.  

Kjempe over Leaping 

Michaels 

melding 

Melding viser Svar 

(1♣) - P- (2/3♣) 

(3♣)- 

(P) – P - (3♣) 

Ikke over (1♣) 

4♣ 

4♦ 

4♥/♠ 

Begge maj 

Viser ♦ pluss en maj 

Naturlig, spillesterk 

Normalt 4♥/♠ 

NB! 4♥ ber makker vise maj, pass er ♥ 

Eventuelt cue bid eller RKCB 

(2♦)/(3♦) 

(P) – P - (2♦)/(3♦) 

(1/2♦) -P -  (P/2/3♦) 

Ikke over (1♦) 

4♣ 

4♦ 

4♥/♠ 

♣ + ukjent maj 

Begge maj 

Naturlig, spillesterk 

NB! 4♦ spørr om major 

Normalt 4♥/♠ 

Eventuelt cue bid eller RKCB 

(2♥)/(3♥) 

(P) – P - ((2♥)/(3♥) 

(1/2♥) -P -  (P/2/3♥) 

Ikke over (1♥) 

4♣ 

4♦ 

4♥/Gr 

4♠ 

♣+♠ 

♦ + ♠ 

Begge minor 

Naturlig,spillesterk 

Normalt 5♣/♦ 

Normalt 4♠/5♦ 

Normalt 5♣/♦ 

Eventuelt cue bid eller RKCB 

(2♠)/(3♠) 

(P) – P - ((2♠)/(3♠) 

(1/2♠) -P -  (P/2/3♠) 

Ikke over (1♠) 

4♣ 

4♦ 

4♥ 

4♠/4Gr 

♣ + ♥ 

♦ + ♥ 

Nat, spillesterk 

Begge minor 

Normalt 4♥/5♣ 

Normalt 4♥/5♦ 

Eventuelt cue bid eller RKCB 

Normalt 5♣/♦ 

Melder vi direkte 3♣, 3♦, 3♥, 3♠ i åpners farge så spørr vi om Gr hold! 

Spillestyrke for hoppende Michael er god, skal kunne forsvare denne sats og at utgang fort er 

spillbar. Skal det antydes en styrke så ligger den mellom 14-21hp. (Krever ekstra fordeling ved 

minimum). Har man 6-5 fordeling så er det størst sjanse for at den lengste farge er i minor. 

Meldingen betraktes som minst krav til utgang! 

Eksempel på minimumshånd som det er forsvarlig med Leaping Michaels er  

♠ A D 10 8 3 ♥ K J 8 7 5 2 ♦ 4 ♣ A mens ♠ K Q 9 8 2 ♥ A J 9 6 2 ♦ 9 ♣ Q 3 blir for svakt og rett 

melding her blir 1♠ med intensjon om å melde ♥ siden. Merk dog at om det går (1♦/2♦) pass 

(3♦) kan 4♦ forsvares også med siste hånden! (Ingen gode alternativ). 
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FORSVAR MOT EKREN/MULTI  

 Forsvar mot Ekrens/Multi er ganske likt. Alle fargemeldinger er sunne og viser minst 5k og 

styrke er mellom 10-17hp. Direkte D viser sterk hånd, typisk Gr med 15-18hp og minst 3-3 i 

major. Hopp i farge er sterkt og naturlig men ikke krav, minst 6k og minst 16hp. (Når fi sperrer 

er alle hopp sterke). Hopp til utgang er også naturlig, har stor tro på kontrakten selv om 

makker er svak uten spesiell tilpass. Direkte melding 2Gr viser åpning med minst 5-5 i minor! 

Merk dog at (2♦) pass (2♥/♠) D blir vanlig opplysende D, etter multi lover det 4k+♠ og åpning 

uavhengig av hvilke majorsvar over (2♦).  

Med 4k+♥ og åpning kan melding mot Multi gå; (2♦) pass (2♥) pass; (2♠) pass (pass) D 

(Opplysende D, har minst 3k i begge minor, lover minst 4k♥). 

HOPPOVERMELDING AV ÅPNINGSFARGEN 

Når andrehånd hopper i åpningsfargen i major, eksempelvis (1♥) - 3♥, ber han makker melde 

3 grand med hold i åpningsfargen. Overmelderen har en gående farge og åtte-ni stikk på 

egen hånd. 

Dette gjelder også etter om fi åpner 1min selv om åpning ikke garanterer flere enn et kort! 

Har du motpartens farge, og ønsker å melde denne, må du først melde pass og eventuelt så 

melde fi sin åpningsfarge! (Dette blir naturlig men viser samtidig gode kort- nesten alltid 

åpning eller bedre).  
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Andre systemavtaler  

OVERMELDING AV MOTPARTENS FARGE- OFTE HOLDSPØRSMÅL UNDER 3GR 

Overmelding av motpartens farge er nesten alltid krav, minst invitt til utgang, og kan bety 

mye. Når det ikke er avtalt hva overmelding betyr, skal overmelding under 3Gr tolkes som 

søken mot 3Gr om du har hold i overmeldingsfarge. (Største unntak er etter innmelding fra 

oss, da viser direkte overmelding av motpartens farge god løft med støtte). Men uansett 

lover SH hold i motpartens farge om han melder Gr, gjelder både når vi åpner eller melder 

inn.  

UNNTAK; Om en først melder pass etter motpartens åpning, og makker også har passet, vil 

overmelding av åpningsfarge være ekte og vise minst solid 5-kort, normalt god 6 kort eller 

bedre. Om åpningsmelding lover minst 1 kort så betraktes åpning som naturlig, direkte 

overmelding blir derfor en kunstig melding- forutsetter dette når Michaels Cue bid eller 

Unusual 2NT brukes! 

Merk at (1min) 3min i vårt system spørr om hold, har du motpartens minor så får du avvente 

med pass og eventuelt melde motpartens minor naturlig siden! 

MANCOFF – DOBLING AV 4. FARGE/HOLDSPØRSMÅL 

 Brukes når fi dobler fjerde farge eller holdspørsmål eller annet konvensjonelt melding på 2- 

eller 3-trinnet. 

Pass viser minst 2 små kort- styrke ukjent. Redobler spørr etter halvhold.  NB! 

Redobler normalt E. 

Grand viser minst et hold, hopp til 3Gr lover dobbelt hold. 

Fargemelding er naturlige og lover samtidig høyst singel i doblingsfargen. Når man 

benektet singelton, har f.eks. vist en jevn hånd, viser melding ess-liten eller konge-liten 

i doblingsfarge. 

Høyning av doblingsfargen viser renons med tillegg 

 

LEBENSOHL 

Lebensohl benyttes av SH for å skille mellom en hånd på minst 7hp og en svakere hånd (0-

7hp) med ønske om å spille delkontrakt. Den svake håndtypen innledes med 2Gr som ber 

om 3, som svarer da eventuelt korrigerer. Dersom svarer ikke melder 2Gr, men farge på 3-

trinnet, lover han minst 7+hp. Lebesohl kan også inneholde hender med kjedelig fordeling 

som en søker beste utgang med! Merk spesialvariant etter åpn 1Gr: I Lebensohl posisjon viser 

overføring til motpartens farge spørsmål om hold! Baserer da typisk 3Gr på god minorfarge. 

(Se 1Gr system ved innmelding fra fi) 

Lebensohl benyttes normalt i følgende fire situasjoner: 

a) Makker dobler opplysende over fiendes maj/♦ på 2-trinnet: 

 

 (2) x (p) ? 

Merk at om SH melder en farge, etter bruk av Lebensohl, som han kunne vist på 2-trinnet er 

dette krav og søker beste utgang. Direkte hopp i ny farge etter opplysende D er invitt og 

trolig 5-kort. 
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b) Makker dobler opplysende over fiendes støtte i maj på 2-trinnet: 

 

 (1)  x (2) p 

 (p)  x (p) ? 

 

Fargemelding viser nå en ok hånd (5+hp), mens 2Gr viser max 6hp og ber om 3 som svarer 

kan korrigere til riktig enfargehånd. Dersom den sterke hånden ikke lystrer med 3 kan det 

tyde på ekstraordinær styrke med en eller to farger. viser 20+H(F)P. 

c) Innmelding på vår åpning 1Gr. Eks. 1Gr- (2//) -2Gr er Lebensohl og ber makker 

melde 3. Her har vi mange avtaler, se Motparten melder inn over vår 1Gr 

 

d) I eget meldingsforløp når ÅH har reversert, og 4. farge ikke er ledig under 2Gr, er 2Gr 

Lebensohl. 

 1 (p) 1 (pass) 

 2 (p) ?  Svar 2Gr er Lebensohl, benekter nesten 5k.   

   

og 1 (p) 1 (pass) 

 2 (p) ? Her blir svar 2 tvetydig styrke, rundekrav med minst 5k 

 ÅH må være forberedt på at 2 kan være svak og utgangskrav er ikke på. 

  

Men ikke 

 1 (p) 1 (pass) 

 2 (p) ?      Her blir 2 nødbrems, mens 2Gr viser minst 7hp 

Positiv trialbid 

Brukes når majortilpass er funnet på 2-trinnet uavhengig om hvem som åpnet meldingsforløp. 

Ny farge uten hopp, etter at majortilpass er funnet på 2-trinnet, ber om hjelp i meldt farge for 

å melde utgang. Makker aksepterer normalt utgangsinvitt med supermaks selv uten hjelp, 

men også med minimum om han har 4k trumf pluss singel i meldt farge. Avslag på positivt 

trialbid er å melde trumffarge på 3-trinnet. Med D eller K i spørrefarge så får han vurdere, 

med E/singel blir det ofte rett å akseptere uten tillegg. Eks; 1♥ -2♥; 3♣. Her er 3♣ invitt til 4♥ og 

ber samtidig om hjelp i ♣. 

Dobling kan være positiv tr ialbid etter majorstøtte!  

Etter 1♥ -(pass/D)-2♥  -(pass/2♠/3♣/3♦) er ny farge fra ÅH en form for positiv trialbid og invitt til 

4♥. D blir sterkt forslag til straff. Men over innmelding 3♦ er det ingen ledig invittmelding, og da 

blir D invitt til 4♥! Melder ÅH direkte 3♥  så er det ingen invitt, kun kjemping om kontrakt. Merk 

at etter f.eks. 1♥ -(D)-2♥  -(3♣) er eneste invittfarge 3♦ og 3♦-melding må derfor betraktes som 

generell invitt til 4♥. 

REDOBLING AV KONTRAKTER ER OFTE SOS 

Ofte er RD krav til at makker finner en bedre kontrakt! Gjelder ikke når vi søker slem, da er det 

for spill om det er i avtalt trumffarge. 

Eks;  1♣ - (D) – pass – (pass); RD Ber makker melde sin beste farge. 

2♣ - (pass)- 2♦ - (D) 

Pass- (pass)- RD RD indikerer kortfarge i ♦ og ber makker melde av 4 kortsfarger 

nedenfra.(Åpners pass indikerer sterk Gr uten ♦ hold men er krav! 
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GENERELLE REGLER, BÅDE I FORSVAR OG NÅR VI ÅPNER.  

LIGNENDE SITUASJONER– SAMME LØSNINGER 

Dette er forsøkt innarbeidet i systemet.  

RASKT– SIKKER, LANGSOMT – USIKKER 

Når en melder raskt til målet, f.eks. hopper til 3Gr, betyr det at en er ganske sikker på at dette 

er rett kontrakt, mens den langsomme veien (via fjerde-farge, dobler, dobbel stayman eller 

annen kravmelding) viser at en kan tenke seg alternative kontrakter, leter beste kontrakt. 

TØFT – ROBUST  

En invitterende hånd, eller invittmelder, er robuste. Aksepter av invitter kan være lette. 

Prinsippet gjelder utganger, også sleminvitter om du passerer avtalt utgangsnivå!  

Om begge spillerne melder tøft eller sunt oppstår ubalanse. 

FI MELDER I KRAVPOSISJON 

Pass er sterkere enn melding til avtalt kravnivå.  

DIREKTE MELDING – MER KARAKTER 

Når man kan vise sin hånd på to måter, et raskt og et langsomt, har det direkte meldinger 

mer tilpasningakarakter enn det langsomme med begrenset maksstyrke. Det langsomme 

kan derimot også inneholde ekstra styrke – svak sleminvitt eller bedre. 

NY FARGE – KRAV ELLER IKKE? 

I situasjoner som ikke er avtalt, gjelder at ny farge på makkers melding er krav når 

motstanderne har sperret.  

HOPPMELDING – SVAK ELLER STERK? 

Man sperrer ikke mot sperremelding eller i motstandernes svake sekvenser. Så når ikke annet 

er avtalt så gjelder at hopp når motstanderne melder svakt er sterkt, men sperrende når de 

melder sterkt. 

MELDING – NATURLIG ELLER IKKE? 

En melding som ikke er definert skal i første omgang relateres til prinsippet om ”lignende 

situasjoner – lignende løsninger” og er det ikke tydelig skal en melding som kan defineres som 

naturlig, tolkes naturlig (visende). Dette gjelder spesielt på nivå under 3Gr!  

MOTPARTENS ÅPNINGSMELDING PÅ ET-TRINNET BETRAKTES I 1. OMGANG SOM NATURLIGE.  

Pass etterfulgt av melding i motstandernes åpningsfarge er naturlig, normalt god 6k+.   

Direkte overmeldong av åpning (1♣/♦) viser begge major. 

FEMTE FARGE 

Gjenmelding av ’fjerde farge’ skal tolkes som naturlig (sterkt invitterende) og ber makker 

foreslå beste kontrakt.  

MAJORSTØTTE AV FJERDE FARGE OG HOLDSPØRRENDE MELDING 

Naturlig og viser ekstra styrke, viser normalt 4 kort. 

TRIPLE HOPP TIL UTGANG/SLEM 

Beskrivende naturlige meldinger, aldri ment som kontrollmelding eller essespørsmål. 

PASSET HÅND BRUKER 4.FARGE ELLER REVERS. 

Har ÅH vist tillegg er det krav til utgang, unntak er bremserele på to-trinnet etter revers. Har 

ÅH ikke lovt tillegg er 4.farge kun rundekrav og minst invitt til utgang. mens revers er naturlig 

fordelingsinvitt, typisk 6-4 i meldte farger. Også 2♦ i xy-NT posisjon er beskrivende invitt. 
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UTSPILL, STYRKE OG FORDELINGSKAST 

 

Invittutspill mot Gr, også inne i spillet. Norsk fordeling mot farge. 

Vi spiller normal ut 4. høyeste kort fra honnør mot Gr. Fra 3 små eller flere spilles normalt 

høyeste kort ut mot Gr, mot farge spilles fordeling ut uavhengig om fargen inneholder 

honnør.   

Fra 4 eller 5 små spilles normalt høyeste kort ut i Gr, men med 10 i topp velges oftest nest 

høyeste.  

Alltid høyeste fra dobbelton, fra D4 så er korrekt utspill D om du absolutt velger denne farge.  

Fra Hxx spilles normalt invitt ut, dvs det laveste kort om H er D eller bedre. Prøv det mellomste 

kort med J73 eller 1062, trolig vanskelig for makker å tolke slike utspill så de bør unngås. 

SEKVENSUTSPILL 

Spiller normalt ut høyeste fra sekvens. EKkn(x)(x), KD10(x)(x), Dkn9(x)(x), Kn108(x)(x) og 

1097(x)(x). 

Fra indre sekvenser gjelder samme prinsipp når indre sekvens inneholder 10. Så fra K1098 

spilles 10 ut, men fra K987 må en spille ut 7 som invitt eller 8 hvis fargekontrakt. (9 i utspill viser 

enten toppen av ingenting mot Gr, eller 10973 eller lignende).  

Mot farge velger en oftest å spille ut honnør selv om en kun har to kort i sekvensen. 

UTSPILL AV E, K ELLER D 

Utspill av K benekter normalt E, både utspill av E, K,D eller J ber om styrke/svakhet. Dette 

gjelder både mot trumf og grand. Dog med Dx eller Jx må en følge på med lite kort da 

honørpåkast lover singel eller også minst kort under.Har man EK dobbel så er det vanlig å 

starte med K. 

Utspill av knekt 

Benekter høyere kort mot Gr, toppen av sekvens! Husk dette når du vurderer styrke eller 

svakhetskast! (Gjelder ikke mot slem eller fargekontrakt). Mot farge velger vi norsk 

fordelingsutspill men fra J1074 velger jeg oftest J mot farge. 

Mot farge velger vi norsk fordelingsutspill men fra J1074 velger jeg oftest J mot farge. 

UTSPILL AV 10 

Kan selvfølgelig være singel eller 10x men er normalt fra indre sekvens med god farge mot 

Gr. Utspill lover i tillegg minst en av tre topphonører! Kan i tillegg ha knekten men lover ikke 

denne. Merk at med 10984 eller 1098 må en aldri spille ut 10, anbefaler utspill av 9 mens fra 

KJ1084 eller K1097 eller ED1092 spilles 10 ut. (Siste tilfelle gjelder Gr, E mot farge). Mot 

farge/slem gjelder ikke de spesielle regler for 10 utspill. 

UTSPILL AV 9 

Dette ser ut som høyeste eller nest høyeste mot Gr. Typisk fra 1094, 10983,9542, J93, 10973, 95 

eller 109742. Mens fra D93 og J984 velger vi oftest invittutspill mot Gr.  

UTSPILL I MAKKERS FARGE NÅR HAN LOVER MINST 5-KORT 

Har du ikke støttet fargen så er utspill av lite kort invitt mot Gr, lover honør mot Gr. 
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Har du støttet fargen viser utspill fordeling mot Gr. 

Mot farge er utspill fordelingsutspill uavhengig om du har støttet eller ikke! 

Generelt, Unngå utspill fra Jx, Jxx eller Jxxx, spesielt mot slem. 

Påspill 

Vi prioriterer styrke/svakhet ved påspill på utspill og ved første frie avkast. Lavt kort er styrke, 

høyt kort er svakhet. Spiller makker ut E, markeres styrke med 2 små kort mot fargekontrakt, 

styrke/svakhet har prioritet fremfor fordeleing. Spiller makker ut f.eks. E, og du følger på med 

D, lover du også J om ikke D var singel. Sier ikke så mye om fordeling men er oftest DJx 

Mot farge markerer vi - på utspill av ess - styrke fra damen kun hvis det er tre eller fire kort hos 

blindemann. Marker som oftest styrke om både du og bordet har dobbelton i fargekontrakt. 

Merk at det kun er 1. frie avkast som markerer styrke/svakhet.  

Resterende avkast markerer fordeling.  

Vi bruker norsk fordeling. Det vil si høy-lav for å markere et likt antall. Fordelingskastene 

brukes hovedsakelig når spillefører spiller en farge eller på frie avkast, untatt 1.frie avkast som 

er styrke/svakhet. (Utspill normalt 4.høyeste hvis invitt).  

Norsk fordeling blir også brukt i situasjoner der det er overveiende sannsynlig at man ikke kan 

ha styrke i fargen ved Gr spill. Eksempler på dette er E J x (x) hos blindemann på kongeutspill 

og når man ikke setter i en honnør i 3. hånd.   

Hvis man går i mellom med en honnør når spillefører trekker en farge fra hånden eller 

blindemann, skal man legge det laveste kortet fra sekvensen.  

Mot Gr brukes alltid styrke/svakhet på utspill om det ikke opplagt blir feil. Så om makker spiller 

E ut mot Gr i umeldt farge og det ligger DJ94 i bordet så er det vel umulig å ha styrke? Vil her 

tolke påspill som Lavintahl inspirert? 

Spilles det på en god langfarge i bordet uten ”sikkert” sideinntak, brukes norsk fordeling. 

Typisk når bordet mangler E som i 94, 853, KDJ842, J7. Denne regel trumfer andre signaler. 

Normalt brukes også norsk fordeling i trumffarge. 

Det spilles fordeling i situasjoner der man ikke kan ha en honnør som EKD(x) hos blindemann, 

men også i andre situasjoner der det er utenkelig at man spiller fra honnør.   

Hvis det ligger an til en sluttposisjon hvor vi må holde rett for å få ett stikk, forsøker man 

fortrinnsvis å sake den fargen man gir opp så tidlig som mulig. 

Lavinthal signal 

Fargepreferansesignalet (Lavinthal – signalet) er et teknisk hjelpemiddel til bruk i situasjoner 

hvor den motspiller som er inne, åpenbart må skifte farge, men trenger makkers veiledning 

om hvilken farge han skal velge. Brukes også i trumfkontrakt på makkers utspill når bordet er 

renons, eller har singel E, eller har singel/ Kx på makkers E-utspill. 

Regel.  I en Lavinthal – situasjon betyr : 

- Høyt kort fra makker er ønske om skift til den høyeste av de to aktuelle farger 

- Lavt kort fra makker er ønske om skift til den laveste av de to aktuelle farger 

- Et mellomkort fra makker viser at han ikke har noen bestemt preferanse ved fargeskift 

Lavinthal – signalet kan bare brukes i situasjoner som entydig fremtrer som Lavinthal – 

situasjoner : 

1. Åpningsutspilleren beholder første stikk, og av bordets kort er det klart for begge 

motspillerne at det må skiftes farge, for eksempel singelton i den utspilte farge. 
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2. Når det er stor sansynlighet for at makker får stjeling brukes lavintahlsignal i tilbakespill 

for å indikere raske inntak så makker kan få flere stjelinger. 

 

TIPSLISTE FRA EKSPERTER, UTSPILL:  

Leads Vs NT Contracts  

We can do much, much better than leading “4th best from our longest and strongest”. Let’s 

“think” and then choose a lead, using: Guidelines for Lethal Leads Vs NTs 

a) Analyse the bidding, for example if they used Stayman (or chose not to) you have 

information about their major suit lengths. 

b) If partner has overcalled, lead their suit unless you have a lead that will surely defeat their 

contract. 

c) With a choice of leading an unbid major or an unbid minor, prefer the major. 

d) If your hand is weak try to “hit” partner’s long suit – consider the bidding to see if partner 

could have overcalled cheaply or not. 

e) If dummy is known to have a long strong suit, make an attacking lead. 

f) Against 1NT or 2NT tend to lead passively, wait to get value from your honours. With an 

alternative, avoid leading away from an ace. 

g) Lead aggressively from five card suits, as when your side regains the lead you may have 

four winners. Avoid leading from four card suits such as AQJ6, AK105 or AQ108 as you may 

give declarer a trick and then have only three potential winners. 

h) To lead a low card in an unbid suit promises a honour, without an honour lead the highest 

“spot” card you can afford (the 2 from Q872 but lead the 8 from 8742). (Vi bruker journalist 

og spiller ut nest høyeste fra svake farger med maks 10 som høyeste kort). 

i) A top of a sequence lead usually shows a three card (or near three card) sequence. Lead 

top from KQJ6 or KQ106 but low from KQ64. 

j) If your hand holds nearly all, of the defensive strength do not make leads that require 

honour strength in partner’s hand (avoid leading away from unsupported honours). Avoid 

giving declarer a trick on the lead. 

Additional Guidelines Vs Suit Contracts:  

k) Do not lead low from an ace – you may lose it. Do not lead an ace without the king unless 

the auction screams to lead that suit (rare). 

l) Lead a trump when dummy will be short in declarer’s first bid suit, especially if you have 

strength in that suit. 

m) Lead a trump when the opponents are sacrificing – as you have most of the strength, the 

way they will make tricks is by ruffing. 

n) Lead a trump as a passive lead when any other lead is too likely to give away a trick. 

o) Lead a short suit (singleton or top of a doubleton) to try and score a ruff. This is most 

effective when you have a trump entry such as the trump ace. But note, it is dangerous to 

lead a short suit into a known suit held by declarer. 

p) A top of a sequence lead only shows a two card sequence (against NTs it is likely to be a 

three card sequence). 

q) With no stand out lead adopt a process of elimination, ruling out suits that you will not 

lead from. 

r) With four trumps a “forcing defence” is often best. If you can make declarer ruff they may 

lose trump control. 
 



61 

 

Remember: The bidding has the largest influence on your choice of lead. 

 


