
Åbners anden melding 
 
Anden gang åbner skal melde, skal åbner forsøge at beskrive sin hånd. Både håndens 
fordeling af kortene og antallet af point. Inden vi går i gang, vil jeg lige repetere point 
intervallerne for åbner. 

Jævn hånd: 

1. 12-14. Åbne med 1 i farve og melde sans billigst muligt. 
2. 15-17. Åbne med 1 sans. 
3. 18-19. Åbne med 1 i farve og springe i sans. 
4. 20-21. Åbne med 2 sans. 

 
A hånd. 12-15 
B hånd. 16-18 
C hånd. 19-21 
 
Der kan opstå 8 forskellige situationer når vi skal melde anden gang. Og vi går i krig med 
dem en af gangen. 

 

1. Kaptajns princippet. 
2. Åbner har fit til svarers meldte major farve. 
3. Åbner har fit til svarers meldte minor farve. 
4. Åbner har en jævn hånd og meldingerne er på 1-trinnet. 
5. Åbner har en jævn hånd og meldingerne er på 2-trinnet. 
6. Åbner har en skæv 1-farvet hånd. 
7. Åbner har en skæv 2-farvet hånd. 
8. Åbner har en skæv 3-farvet hånd. 

 

1. Kaptajns princippet 
 
Når en hånd er limiteret, bliver den anden hånd kaptajn. 
 
1UT – pas - ? 
Åbner har åbnet med en sans som viser 15 – 17HP, åbner har vist et begrænset point 
interval, han er limiteret og så er svarer kaptajn. Åbner aner intet om, hvor mange point 
parret råder over tilsammen, mens svarer har en ret god viden om det.  
 
Hvis kaptajnen melder en udgang, lilleslem eller storeslem er det en stop melding. En 
limiteret hånd må kun melde igen, når den bliver bedt om det af kaptajnen. 
 
2UT fra kaptajnen er altid invitation til 3UT. 
 
Når vi taler om svares 1 melding, åbners 2 melding og svares 2 melding, taler vi om 
situationer, hvor ingen af hænderne er limiteret. De situationer hvor en af hænderne er 
limiteret, er det kaptajns princippet som gælder. 
 



Når en hånd bliver kaptajn, skal den på arbejde. Kaptajnen skal regne ud hvor mange 
point de 2 hænder råder over tilsammen. 
 

Hvornår er en hånd limiteret? 
 
Åbner er limiteret når den har vist: 
12 – 14 jævn. 
15 – 17 jævn. 
18 – 19 jævn. 
20 – 21 jævn. 
A hånd 12 – 15. 
B hånd 16 – 18. 
C hånd 19 – 21. 
Spærremeldt. 
 
Svarer er limiteret når den har vist: 
A hånd 6 – 9. 
B hånd 10 – 12. 
C hånd med 13 – 15. 
Spiller man med svage spring, er det også en limit melding. 
 
Lad os se på nogle eksempler. 

1  - 1UT 
2UT ?  
Svarer er limiteret, derfor er 2UT meldingen ikke åbners anden melding. 2UT spørger den 
limiteret hånd, om den har maksimum eller minimum. 
 

1 - 2 
?  

Igen er svarer limiteret. Derfor vil 2UT være invitation til 3UT. Melder Åbner 3 er det 

invitation til 5. 
 

1 - 2 

3 = Invitation til 4. 
 
 

1 - 1  

2 - 2UT ? 
 
Her er åbner limiteret og igen spørger 2UT om minimum eller maksimum. 
 

1 - 1 

2 - 2UT ? 
 
Inden 2UT meldingen er ingen af hænderne limiteret. 2UT er derfor svarers 2 melding, 
som viser 10 – 12HP. Efter 2UT meldingen bliver svarer nu limiteret. 

 



 
2. Åbner har fit til svarers meldte major farve. 
 

Når åbner har fit til svarers major farve, har det første prioritet at vise dette. Åbner skelner 
ikke mellem om åbner har en jævn eller skæv hånd. Åbner skal bare fortælle makker at 
han har fit og hvor mange HSP han har. Støtter åbner svarers farve til 2-trækket, har han 
en A-hånd, til 3-trækket en B-hånd og til 4-trækket en C-hånd. 

1X – 1MA 

2MA = 12-15 
 
1X – 1MA 
3MA = 16-18 
 
1X – 1MA 
4MA = 19+ 
 

3. Åbner har fit til svarers meldte minor farve. 
 

I modsætning til da åbner havde fit til svarers major farve, har det ikke første prioritet at 
vise, han har fit til svarers minor farve. Er meldingerne stadig på 1-trinnet, må åbner nu 
ikke gå forbi en fire farve i major. Hvis åbner derimod ikke har nogen major farve, viser 
åbner naturligvis sin fit. Dette gøres på samme måde som beskrevet i første eksempel. 

1 - 1 

2 = 12-15 
 

1 - 1 

3 = 16-18 
 

1 - 1 

4 = 19+ 

Der findes ikke noget så dejligt som at vise man har fit til makker. Makkers store smil ved 
den øgede sandsynlighed for han snart skal være spilfører, samt muligheden for at få fyldt 
kaffe koppen og tømt smøg pakken er en af de største glæder ved bridge bordet. 

Nå, men nu skal vi til den del af åbners anden melding, hvor vi ikke har fit til makkers 
farve. 

4. Åbner har en jævn hånd og meldingerne er på 1-trinnet. 

Da åbner ikke har åbnet med 1 eller 2 sans, har åbner derfor 12-14 eller 18-19. Har åbner 
12-14 må åbner nu ikke melde 1 sans, hvis han går forbi en fire farve i major på 1-trinnet, 
har åbner ikke en fire farve i major, som kan vises på 1-trinnet, melder åbner 1sans. Har 
åbner 18-19 skal åbner altid springe uanset om åbner går forbi en fire farve i major. 

5. Åbner har en jævn hånd og meldingerne er på 2-trinnet. 



 

Når dette er situationen, skal åbner altid melde sans. Åbner må ikke melde en ny farve på 
2-trinnet, dette viser den 2-farvet hånd. 

 

6. Skæv 1-farvet hånd. 

 

En 1-farvet hånd viser på følgende måde. Genmelding billigst muligt viser en A-hånd, 
spring i farven viser en B-hånd og dobbelt spring i sans viser C-hånden. Eksempler: 

1X – 1Y 

2X = 12 – 15 

 

1X – 1Y 

3X = 16-18 

 

1X – 1Y 

3NT = 19-21 

 

 

7. Åbner har en skæv 2-farvet hånd. 

 

Dette er nok den sværeste del i åbners anden melding. Til at starte med vil jeg lige 
genopfriske den 2-farvet hånd. Den 2-farvet hånd er mindst 5-4. Hvis åbner  kun har to fire 
farver, har åbner  enten en jævn hånd eller en 3- farvet hånd. 6-4 hånden betragtes også 
som 2-farvet og meldes som 2-farvet. 7-4 betragtes som 1-farvet hvis man har 7 i en major 
og fire i en minor, har man 7 i minor og fire i major meldes den som 2-farvet. 

Har åbner en 2- farvet hånd, er det åbners hensigt først at melde den ene farve og derefter 
melde den anden farve. Det lyder jo ikke så svært   

Problemet opstår når svarer passerer åbners anden farve i meldeforløbet og åbner nu skal 
melde sin anden farve på 2-trinnet.  

Åbner har eksempelvis 5 klør og 4 hjerter. Åbner åbner med 1 og svarer melder 1. For 

at vise sin hjerterfarve nu, må åbner melde 2. Hvis svarer vil præferere tilbage til klør-

farven er vi meget højt i 3, uden nødvendigvis at have fit. Man må derfor ikke melde 
passeringsfarve med A-hånden. Passeringsfarve melding lover B eller C hånden. Har 
åbner A-hånden og svarer passerer åbners anden farve, må åbner genmelde sin 
åbningsfarve på 2-trinnet. 

Dette betyder så at genmelding af åbningsfarven kun lover 5-farve, dog lover det en skæv 
hånd. Det lover 6 farve hvis der ikke er passeret nogen farver. Er der passeret farver lover 



det enten én seksfarve eller én to farvet hånd med 5 i åbnings farven og fire i en af den/de 
passerede farve/farver. Det viser altid 12-15. 

Lad os prøve at gennemgå alle sekvenser.  

7a.  Meldingerne er på 1-trinnet og åbner kan vise sin anden farve på 1-trinnet. 

7b.  Meldingerne er på 1-trinnet og åbner kan ikke vise sin anden farve på 1-trinnet 
og svarer har ikke passeret åbners anden farve.  

7c.  Meldingerne er på 1-trinnet og svarer har passeret åbners anden farve. 

7d.  Meldingerne er på 2-trinnet og svarer har ikke passeret åbners anden farve. 

7e.  Meldingerne er på 2-trinnet og svarer har passeret vores anden farve. 

 

7a.  Meldingerne er på 1-trinnet og åbner kan vise sin anden farve på 1-trinnet. 

Dette er den lette  Melder åbner nu sin anden farve på 1-trinnet vises 12-18 HP. Svarer 
ved ikke om åbner har den to farvede hånd eller den jævne hånd. De melder jo på samme 
måde. Har åbner den to farvede hånd med 19-21 springer åbner i sin anden farve, dette er 
en meget beskrivende melding, det viser nøjagtigt den to farvet hånd med 19-21 HP. 

1 - 1 

1 = 12-18 

 

1 - 1 

2 = to farvet og 19-21 HP 

 

7b.  Meldingerne er på 1-trinnet og åbner kan ikke vise sin anden farve på 1-trinnet 
og svarer har ikke passeret åbners anden farve. 

Denne situation opstår når åbner har 5-4 med 5 farve i den højest gældende farve. Når 
svarer ikke passerer åbners anden farve, har åbner ingen problemer. Åbner kan altid 
melde den anden farve. Åbner melder sin anden farve på 2-trinnet med A eller B hånden 
og springer i sin anden farve med C hånden. I alle tilfælde vises mindst 5-4 fordeling. 

 

1 - 1 

2 = 5+hjerter og 4+klør 12-18 HP 

 

1 - 1  

3 = 5+hjerter og 4+klør 19-21 HP 

 

7c.  Meldingerne er på 1-trinnet og svarer har passeret åbners anden farve. 



Lad os antage åbner har 5 klør og 4 hjerter, åbner starter meldingerne med 1 klør og 
svarer melder 1 spar, så har vi den grimme situation. Svarer har passeret åbners hjerter 
farve. Åbner må nu ikke melde 2 hjerter med A hånden. Der skal åbner genmelde 2 klør. 
Har åbner B eller C hånden melder åbner blot 2 hjerter, som så viser 5+klør og 4+hjerter 
og 16-21. 

1 - 1 

2 = 12-15 skæv hånd enten én farvet eller to farvet. 

 

1 -1 

2 = 5+klør og 4+hjerter og 16-21 

 

1 - 1 

2 = 12-15 og garanterer 6-farve da der ikke er nogle passeringsfarver. 

 

7d.  Meldingerne er på 2-trinnet og svarer har ikke passeret åbners anden farve. 

Den er lige til, åbner kan altid melde sin anden farve.  

1 - 2 

2 = 5+spar og 4+hjerter og 12-21 HP 

Ny farve på 2-trinnet efter 2-o-1 er altid krav, derfor springer man ikke med 19-21 HP. 

1 - 2 

3 = 5+spar og 5+hjerter 16-21 HP. Er set på færre point hvis pointene er koncentreret i 
de to farver. Men det lover 5-5. 

7e.  Meldingerne er på 2-trinnet og svarer har passeret vores anden farve. 

Åbner trækker 5 hjerter og 5 klør op på hånden. Åbner starter meldingerne med en hjerter 
og svarer melder 2 ruder. Ja så er balladen der igen. Åbner må ikke melde 3 klør med 12-
15 HP, det vil sige at her gør åbner det så med 15 HP alligevel, ellers skal han jo melde 2 
hjerter som svarer må passe til, så i dette tilfælde lover passerings farve 15-21. 

1 - 2 

2 = 12-14 enten en én farvet hånd eller en to farvet hånd. 

1 - 2 

3 = 5+hjerter og 4+klør og 15-21 HP. 

1 - 2 

2 = 6+ spar da der ikke er nogen passerings farve. 

8. Åbner har en skæv tre farvet hånd. 

1. Kommer senere  


