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Forsvar mod Spærreåbninger. 
 

Når modparten spærreåbner, besidder spærreåbneren svag hånd. Det at niveauet er 

meget højere end efter åbning 1 træk i farve kompenseres af åbners manglende 

modspilsstyrke. Som modspiller må man ikke lade sig kyse af spærreåbning. Det at 

forholde sig passivt kan være lige så dyrt i form af mistet udgang, som det at gå 

doblede beter efter at have været aktiv. Så hellere en aktiv end en passiv risiko. 

 

Generelt om system og strategi efter spærreåbning 

 

Såfremt modparten spærreåbner, reagerer man i princippet nøjagtig som, hvis 

modparten havde åbnet på 1-trinnet. Dog bør enhver aktion umiddelbart efter 

spærreåbner have omtrent mindst åbningsstyrke. Det er også nødvendigt at indrette 

sig efter, hvilket niveau modparten åbner på. 

 

Svag 2-åbning 

 

INDMELDING I FARVE: Lover mindst 5-farve. 

 

 N  Ø  S  V 

2♥  ? 

 

♠ ED854 ♥ 76 ♦ K87 ♣865 

 

Meld Pas. Dette er en klar indmelding mod 1♥. Efter den svage 2-åbning er der 

mindre plads i fortsættelsen for makker, så når defensiven kan vinde 2♠, vil makker 

støtte. En indmelding med 5-farve lover en åbningshånd. 

 

♠ ED87 ♥ 76 ♦ 6 ♣ ED8764 

 

Meld 3♣. Hvis makker har en 4-farve i spar, vil det være klart bedst at doble. Men 

uden dette vil Vest styre kortene i 3♦ med en svag hånd. Dermed er defensiven i 

problemer. Meld den lange farve med håbet om at vise sparfarven senere. 

 

De videre meldinger: Der fortsættes naturligt, idet ny farve fra makker er rundekrav. 
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 N  Ø  S  V 

2♥ 3♣ Pas  ? 

 

♠ 87 ♥ E876 ♦ D97653 ♣ 4 

 

Meld Pas. 3♦ er måske en bedre kontrakt, men toget stopper ikke her. 3♣ bliver 

næppe en mindeværdig kontrakt, men den gode nyhed er, at offensiven undlod at 

strafdoble. 

 

♠ 87 ♥ DB5 ♦ E9854 ♣ K76 

 

Meld 3ut. Ikke nødvendigvis en vinder, men makker bør mindst sidde med en 

åbningshånd. Det manglende hold i spar er ingen bekymring. Modparten har 

annonceret angreb i hjerter. 

 

♠ EK87 ♥ 85 ♦ E985 ♣ B76 

 

Meld 3♥. En overmelding i fjendens farve lover en god hånd med fit til den indmeldte 

farve.  

 

→ Ny farve fra fortsætter lover 5-farve. 

 

DOBLING: Er en oplysningsdobling til de umeldte farver. Eller en meget stærk 

hånd. 

 

 N  Ø  S  V 

2♥  ? 

 

♠ ED87 ♥ 76 ♦ D9 ♣ KD542 

 

Meld Dobler. Uden den store lyst. Med den relative korthed i hjerter bør Øst agere, 

og valget står mellem en indmelding i klør eller en oplysningsdobling. På 1♥ ville 

indmeldingen eller alternativt pas være at foretrække. På en svag 2-åbning er kravene 

til en dobling mere fleksible. Styrer Vest kortene i 3♦, må Vest bide i det sure æble. 

 

♠ EDT72 ♥ K76 ♦ 9 ♣ EKD5 

 

Meld Dobler. Kortene er for gode til en simpel indmelding. 

 

De videre meldinger: Fortsætter skal evaluere sin hånd, som svag, inviterende eller 

udgangskrævende. Samtidigt skal fortsætter vælge, hvilken farve, der skal støttes. 
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Hvis den valgte farve kan meldes på 2-trinnet fortsættes som efter en dobling af en 

almindelig åbning. 

 

 N  Ø  S  V 

2♥ Dbl Pas  ? 

 

♠ B872 ♥ D876 ♦ D9 ♣ K42 

 

Meld 2♠. Svag hånd med ønske om at spille i spar. Dobler bør melde Pas, med 

mindre der er doblet på en stærk hånd. 

 

♠ B872 ♥ E76 ♦ D9 ♣ K42 

 

Meld 3♠. Inviterende med fit til spar. Egentlig vil fortsætter helst have 5-farve i 

denne sekvens, da dobler ikke garanterer 4-farve, men der er desværre ikke plads til 

denne luksus. 

 

♠ KD872 ♥ E762 ♦ D9 ♣ 87 

 

Meld 4♠. Med sikker fit i spar går fortsætter direkte i mål. Hånden opvurderes på 

grund af 5-farven samt længde over for kendt korthed. 

 

♠ KD87 ♥ 762 ♦ D9 ♣ ED73 

 

Meld 3♥. Krav til udgang baseret på styrke med tvivl om slutkontrakten. 

 

Hvis den valgte farve skal meldes på 3-trinnet anvendes en konventionel fortsættelse: 

 

Lebensohl 
 

Dette er en konvention, der træder i kraft efter dobling af en svag 2-åbning, når 

fortsætter vælger en farve, som skal meldes på 3-trinnet. Formålet med konventionen 

er, at dobler skal kunne skelne mellem, om fortsætters intentioner er svage eller 

inviterende. Her beskrives konventionen i sin oprindelige enkle form. 

 

Fortsætter er svag: 
 

Fortsætter melder 2ut, der forlanger 3♣ fra dobler, med mindre denne sidder med en 

hånd, der kvalificerer sig til en stærk oplysningsdobling. 

 

Efter den påkrævede 2ut afslutter fortsætter meldingerne på naturlig vis. 
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Dobler → 2ut → 3♣ → Slut 

 

Fortsætter er inviterende: 
 

Fortsætter melder sin farve direkte på 3-trinnet. Dette er inviterende, og med tillæg 

manøvrerer dobler frem mod bedste udgang. 

 

Dobler → 3 i ny farve → Invit 

 

 N  Ø  S  V 

2♠ Dbl Pas  ? 

 

♠ 9872 ♥ 876 ♦ 873 ♣ 853 

 

Meld 2ut. Svag hånd, der kræver 3♣ fra makker, med mindre dobler har en stærk. Det 

er nok tilfældet, når Syd er tavs. 

 

♠ 987 ♥ 87 ♦ E8743 ♣ K53 

 

Meld 2ut. Makker melder formentlig 3♣, hvorpå Vest afslutter meldingerne med 3♦. 

 

♠ 987 ♥ 87 ♦ E874 ♣ K532 

 

Meld 2ut. Makker melder formentlig 3♣, hvorefter Vest må gætte om, der skal satses 

på pas eller 3♦. 

 

♠ 82 ♥ D72 ♦ E8743 ♣ K53 

 

Meld 3♦. Inviterende. Enten passer makker eller vi bevæger os mod udgang. 

 

♠ 873 ♥ K2 ♦ E874 ♣ K532 

 

Meld 3♣ eller 3♦. Inviterende. 

 

♠ KB72 ♥ K62 ♦ 874 ♣ K53 

 

Meld 3ut. For hårdt, men 2ut er ikke til rådighed som naturlig melding. Da enhver 

anden aktion ligeledes ser tvivlsom ud, kan Vest lige så godt tage den beslutning, 

hvor pengene ligger, hvis det er rigtigt. Et alternativ kunne være at gamble med pas. 
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 N  Ø  S  V 

2♠ Dbl Pas 2ut 

Pas  ? 

 

♠ E2 ♥ EK62 ♦ K873 ♣ D53 

 

Meld 3♣. Som forlangt. Øst har en hånd, som falder inden for det normale for en 

dobling. Øst skal også respektere Vests næste beslutning. 

 

♠ B2 ♥ EKB2 ♦ KDB73 ♣ E3 

 

Meld 3♦. Når dobler ikke gør som forlangt, har han en stærk hånd. Der meldes 

naturligt, og 3♦ er ikke krav. Det beder dog Vest om at evaluere sin hånd en gang til 

set i lyset af, at Øst er stærk. 

 

 N  Ø  S  V 

2♠ Dbl Pas 3♣ 

Pas  ? 

 

♠ 82 ♥ KB2 ♦ EK873 ♣ B53 

 

Meld Pas. Fortsætter har en inviterende hånd. Dobler har minimum og vil ikke i 

udgang. Enhver melding andet end pas er en accept af Vests invitation. 

 

♠ 82 ♥ KB2 ♦ EK873 ♣ EB5 

 

Meld 3♦. Dobler er klart med på udgang. Dette fejres med en naturlig accept. 

Forhåbentlig kan fortsætter melde 3ut, ellers forsøges en udgang i minor. 

 

♠ 82 ♥ KB2 ♦ EK87 ♣ EB53 

 

Meld 3♠. Dobler er klart med på udgang. Overmelding i Fjendens farve antyder fit og 

sigter umiddelbart på 3ut. Uden hold hos makker bliver slutkontrakten 5♣. 

 

♠ 8 ♥ E982 ♦ EKB7 ♣ EKB3 

 

Meld 3♠ eller 4ut. Dobler er interesseret i en klørslem. På 3ut melder dobler 4♣, og 

parret samarbejder frem mod slem. Øst kan også gå direkte til nettet med 1430. 
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Fortsætter er udgangskrævende: 
 

Der meldes udgang eller overmeldes i Fjendens Farve. Dette er ikke en part af 

Lebensohl. (Ambitiøse par kan selv lege med at udvide Lebensohl til at omfatte 

udgangskrævende hænder). 

 

Andre meldinger på svag 2-åbning 
 

 

INDMELDING 2UT:  Naturligt 15-18hp med hold. 

 

 N  Ø  S  V 

2♥  ? 

 

♠ 92 ♥ KB2 ♦ KD73 ♣ ED83 

 

Meld 2ut. Ikke den sikre vej til succes, men den med styrken må slæbe læsset efter 

svage åbninger. Har Vest 10hp, er der rimeligt spil for udgang, og det er ikke sikkert 

at Vest har luft til at melde, hvis Øst er forsigtig og passer. 

 

De videre meldinger: Der fortsættes, som om åbner har åbnet med 2ut. 

 

 N  Ø  S  V 

2♥ 2ut Pas  ? 

 

♠ EB92 ♥ 2 ♦ KT73 ♣ 9652 

 

Meld 3♣. Stayman. Uden fit i spar, må makkerparret dø i 3ut. 

 

♠ EBT92 ♥ 2 ♦ KT73 ♣ 965 

 

Meld 3♥. Overføring. Hvis man anvender tvungen accept, følger Vest op med 3ut på 

3♠, og Øst afslutter meldingerne. 

 

INDMELDING 3UT:  Enten naturligt med mindst 22hp og hold. Eller en chance 

med stærk langfarve og hold. 
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 N  Ø  S  V 

2♥  ? 

 

♠ E92 ♥ KB2 ♦ KD7 ♣ EKD4 

 

Meld 3ut. Den vinder ikke, hvis makker er helt blank. Men i denne type meldeforløb 

er man typisk nødt til at forvente et eller andet hos makker. 

 

♠ 2 ♥ KB2 ♦ EKB7643 ♣ E4 

 

Meld 3ut. Hånden er for potent til at nøjes med 3♦. En dobling er styrkemæssigt i 

orden, men Øst risikerer, at Vest insisterer kraftigt på at spille i spar. 3ut fjerner 

muligheden for at makker flytter til spar. 

 

SPRING I NY FARVE: Stærk hånd med god langfarve. 

 

Når offensiven har valgt at spærremelde, er defensivens modtræk konstruktivitet. 

 

→ Der spærremeldes ikke på modpartens spærremeldinger. 

 

 N  Ø  S  V 

2♠  ? 

 

♠ E9 ♥ EKBT832 ♦ KD7 ♣ 4 

 

Meld 4♥. Et bud på, hvad der kan vindes, hvis Vest sidder med en svag hånd med 

begrænset fit. Samtidigt lægger det grunden til, at Vest kan bevæge sig mod slem 

med gode topkort. 

 

(Der findes en konvention ved navn Leaping Michaels, som kan anvendes her) 

 

INDMELDING I FJENDENS FARVE: Stærk hånd med god langfarve, der søger 

om hold til 3ut. 

 

 N  Ø  S  V 

2♠  ? 

 

♠ 92 ♥ K2 ♦ EKD7643 ♣ E4 

 

Meld 3♠. Beder makker om at melde 3ut med hold i spar. Uden dette melder makker 

typisk klør på det niveau, som han tror kortene kan bære, og Øst konverterer til ruder. 
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Åbning på 3-trækket 

 

Det forhøjede niveau gør det mere skræmmende at komme ind. Til gengæld er 

åbners hånd endnu mere uegnet til modspil. I det følgende beskrives aktioner, der 

afviger i forhold til de samme aktioner på en svag 2-åbning. 

 

De væsentligste afvigelser fra en svag 2-åbning er, at defensiven skal strække sig for 

at holde 3ut inde i billedet, samt at de inviterende meldinger fra fortsætter stort set er 

forsvundet. 

 

INDMELDING I FARVE PÅ 3-TRINNET: Naturligt med en 5-farve og mindst 

rimelig åbningshånd. 

 

 N  Ø  S  V 

3♦  ? 

 

♠ KD92 ♥ D9654 ♦ B43 ♣ E 

 

Meld Pas. Hånden er i den nedre ende med en dårlig farve. Længden i ruder betyder, 

at makker er relativ kort i den farve. Dermed har makker fordeling til enten 

indmelding eller dobling. Undlader makker dette, tyder det på manglende styrke, og 

så skal vi ikke ind i meldingerne. 

 

→ Hånden med kortfarve i åbningsfarven må tage presset. 

 

De videre meldinger: Der fortsættes efter de sædvanlige principper. Ny farve er krav, 

med mindre det er en udgangsmelding. Overmelding i Fjendens farve lover et godt 

hæv. Dermed er det en invitation til slem i de fleste tilfælde. 

 

 N  Ø  S  V 

3♦ 3♥ Pas  ? 

 

♠ E962 ♥ D9 ♦ 943 ♣ K854 

 

Meld 4♥. Det praktiske bud. Det er ikke sikkert, at der er udgang i kortene, men en 

eller anden skal tage slæbet. Det er ikke sikkert, at der er fit i hjerter, men Øst ved 

ikke, at han skal udlade at støtte en eventuel 3♠ med 3-farve (eller doubleton). 

 

♠ D862 ♥ 9 ♦ K43 ♣ KDB43 

 

Meld 3ut. Atter det praktiske bud, og vi kan lige så godt dø her som i 3♥. 
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♠ 2 ♥ EB9 ♦ E43 ♣ KD9532 

 

Meld 4♦. Sleminvit i hjerter, hvis Øst skulle have en pæn indmelding. 

 

INDMELDING I FARVE PÅ 4-TRINNET: Naturligt. Det bør stort set undgås i 

minorfarverne, da det udelukker 3ut. (Af samme årsag kan man spille med Unleaping 

Michaels). 

 

DOBLING: Væsentligt mere fleksibelt end efter lavere åbninger. En dobling 

beskriver en hånd, der er nødt til at agere uden anden rimelig mulighed. 

 

 N  Ø  S  V 

3♥  ? 

 

♠ EDB2 ♥ 93 ♦ 9 ♣ EKB854 

 

Meld dobler. Det holder alle mål i spil. Hvis makker vælger 4♦, må Øst flytte til 5♣, 

som nogen gange ikke vil være en vinder. 

 

♠ 92 ♥ 3 ♦ EK92 ♣ EKB854 

 

Meld dobler. Det holder 3ut i spil. Hvis makker melder 3♠, flyttes til 4♣. Hvis 

makker springer til 4♠, bør Øst nok flytte til 5♣. I det mindste har Vest en eller anden 

styrke til sit spring. 

 

De videre meldinger: Fortsætter vil ofte være presset i sit valg mellem at melde 

svagt eller at gå i udgang. Skellet ligger omkring 8-9hp. Med færre bør fortsætter 

foretage en simpel præference. Med mere bør fortsætter presse kortene i udgang. 

Med 8-9hp må vurderes fra sag til sag. Desuden skal fortsætter med hold være 

motiveret til at teste 3ut. 

 

 N  Ø  S  V 

3♥ Dbl Pas  ? 

 

♠ ED82 ♥ 9832 ♦ B9 ♣ B85 

 

Meld 3♠. Der mangler lige en tøddel for at presse kortene i udgang. 

 

♠ 82 ♥ D932 ♦ KT984 ♣ K4 

 

Meld 3ut. En rimelig chance. Det er ikke engang sikkert, at makker har fit til ruder.  
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♠ ED82 ♥ KT7 ♦ KT98 ♣ 84 

 

Meld 4♠ eller 3ut. Kortene skal presses i udgang. Det ligner et meget tæt gæt. 

 

♠ EK82 ♥ ET7 ♦ KD984 ♣ 4 

 

Meld 4♥. En uafklaret sleminvit, når der blot er en umeldt majorfarve. 

 

 N  Ø  S  V 

3♦ Dbl Pas  ? 

 

♠ ED82 ♥ B832 ♦ 97 ♣ E85 

 

Meld 4♦. Tilbyder I første omgang et valg mellem majorfarverne, når begge disse er 

umeldte. 

 

INDMELDING 3UT: Der er ingen formelle krav til denne melding andet end, at 

man tror, at kontrakten har en chance. 

 

 N  Ø  S  V 

3♥  ? 

 

♠ ED2 ♥ KB2 ♦ EB76 ♣ D85 

 

Meld 3ut. Åbner er svag, så en del af den resterende styrke er fordelt mellem Syd og 

Nord. Indmeldingen vil værre forkert i de tilfælde, at Syd sidder med hovedparten af 

denne. I de værste tilfælde vil det endda blive et blodbad. Men en forsigtig stil vil 

kikse vindende udgange, alle de gange makker sidder med en halv snes point og 

heller ikke tør melde. 

 

→ Vær ikke bange for at melde aktivt på en spærreåbning. 

  

♠ EDB ♥ KB2 ♦ EKB6 ♣ KB5 

 

Meld 3ut. Noget mere komfortabelt. 

 

→ 3ut på 3-åbning har en stor styrkemæssig spredning. 

 

♠ 5 ♥ KB2 ♦ EKB63 ♣ KD53 

 

Meld 3ut. Et skud. Der satses på, at makker har lidt styrke og et eller andet i spar. 
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♠ D65 ♥ K2 ♦ EKBT632 ♣ 3 

 

Meld eventuelt 3ut. En rå chance baseret på, at ruderfarven er kørende og makker kan 

bidrage med et stik. 

 

→ 3ut på 3-åbning har en stor fordelingsmæssig spredning. 

 

De videre meldinger: Fortsætteren skal næsten altid lade kontrakten stå, da 

indmelder kan have manøvreret. Med en god åbningshånd kan fortsætter invitere til 

slem ved at hæve til 4ut, da det ikke bør sætte kontrakten over styr. 

 

 N Ø  S  V 

3♥ 3ut Pas  ? 

 

♠ EB8642 ♥ 962 ♦ 76 ♣ K8 

 

Svært valg mellem Pas og 4♠. Pas ligner en vinder i længden. Det er korrekt, hvis 

makker har manøvreret med kortfarve i spar, og sparfarven kan udnyttes i 3ut, hvis 

makker har en jævn hånd. 4♠ kan være galt, hvis makker har manøvreret med 

kortfarve i spar. Med blot 5-farve i spar er det utænkeligt at melde andet end pas. 

 

♠ EB86 ♥ 62 ♦ KD76 ♣ K82 

 

Meld 4ut. Inviterende, hvis makker har en solid indmelding. 

 

OVERMELDING I FJENDENS FARVE: Dette lover en stærk hånd med mindst to 

5-farver. Der er altid længde i samtlige umeldte majorfarver. 

 

N  Ø  S  V 

3♦  ? 

 

♠ EDB92 ♥ KDB82 ♦ 6 ♣ E5 

 

Meld 4♦. Dette lover begge majorfarver. 
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 N  Ø  S  V 

3♥  ? 

 

♠ EDB92 ♥ 6 ♦ KDB82 ♣ E5 

 

Meld 4♥. Dette lover 5-farve i spar og en ukendt minorfarve. Præfererer makker til 

5♣, må Øst flytte til 5♦. 

 

Åbning på 4-trækket 

 

Det væsentlige her er, at 3ut er ude af billedet. Desuden er defensiven i udgang, hvis 

de bevæger sig. 

 

Der er nu betydeligere stramme retningslinier for defensivens aktioner: 

 

INDMELDING I FARVE:  Typisk en lang farve. Fortsætter er helt på egen hånd, 

hvis han vælger at satse på en anden farve. 

 

 N  Ø  S  V 

4♥  ? 

 

♠ 2 ♥ 86 ♦ KDBT982 ♣ ED7 

 

Meld 5♦. Et rimeligt sats uden interesse for andet. 

 

→ Indmelding på 5-trinnet lover en lang farve. 

 

♠ KB832 ♥ 86 ♦ 2 ♣ EKDB7 

 

Meld 4♠. Her er Øst nødt til at satse på en af sine farver. Der satses på fit i spar, da 

der skal vindes 1 stik mindre i 4♠ end i 5♣. 

 

De videre meldinger: Ny farve er et seriøst alternativ til den indmeldte farve. 4ut er 

1430. 

 

INDMELDING 4UT: Dette er en konventionel melding, som lover længde i umeldte 

2 farver, som begge skulle have været meldt på 5-trinnet. Det antyder misfit til den 

tredje umeldte farve. Denne konvention anvendes også på lavere spærreåbninger. 

 

→ Indmelding 4ut på spærreåbning er altid tofarvet. 
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 N  Ø  S  V 

4♥  ? 

 

♠ 2 ♥ 86 ♦ KDBT9 ♣ EDB72 

 

Meld 4ut. Efter denne åbning lover 4ut altid længde i begge minorfarver. 

 

 N  Ø  S  V 

4♠  ? 

 

♠ 82 ♥ EDB72 ♦ 9 ♣ EDB72 

 

Meld 4ut. Efter denne åbning kan Østs hånd indeholde hvilke som helst af de to 

umeldte farver. 

 

De videre meldinger: Fortsætter skal næsten altid præferere mellem de to 

minorfarver. 

 

 N  Ø  S  V 

4♥ 4ut Pas  ? 

 

♠ KD2 ♥ B863 ♦ 8643 ♣ D2 

 

Meld 5♦. Makker har begge minorfarver. 

 

♠ 972 ♥ EK875 ♦ K ♣ KB72 

 

Meld eventuelt 6♣. Makker har en god hånd med begge minorfarver. Det er rimeligt 

at satse på, at makkers korthed er i spar. 

 

 N  Ø  S  V 

4♠ 4ut Pas  ? 

 

♠ D82 ♥ 3 ♦ ED643 ♣ 862 

 

Meld 5♣. Hvis makker har fit til ruder, spiller defensiven bedst i 5♦. Men på netop 4♠  

kan indmelder have hvilke som helst to farver, og her ligner det, at den ene farve er 

hjerter. Uden ruder vil makker flytte en præference i 5♦ til 5♥, og det kan Vests hånd 

ikke tåle. Uden klør vil makker flytte en præference i 5♣ til 5♦, og det kan Vests hånd 

godt tåle. 
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DOBLING: Dette er en styrkedobling, som enten er jævn eller har rimelig tilpasning 

til samtlige umeldte farver. Makker opfordres til at melde sin længste farve: 

 

 N  Ø  S  V 

4♥  ? 

♠ ED2 ♥ 62 ♦ KDB82 ♣ E75 

 

Meld Dobler. For god en hånd til at sidde stille. Det er nok bedst at satse på, at 

makker har et rimeligt klart valg. 

 

Indmelding: Typisk en hånd med en langfarve. 

 

Dobling: Typisk en hånd med fit til de umeldte farver. 

 

Efter dobling af 4♥ eller 4♠ lover 4ut fra Fortsætter mulighed for at spille i mindst to 

farver, der alligevel skulle være meldt på 4-trinnet. 

 

4ut: En hånd med mulighed for at spille i eksakt to farver, der alligevel skulle være 

meldt på 4-trinnet. 

Svarer støtter åbningen 
 

Hvis svarer støtter åbningen er fjerde hånd fritaget fra at melde, uanset hvilken aktion 

anden hånd har valgt. Fjerde hånd melder dog naturligt videre. En dobling fra fjerde 

hånd efter makkers aktion viser en hånd med tvivl, som har lyst til at melde. Denne 

dobling beder anden hånd om selv at tage stilling. 

 

Forvandling af oplysningsdobling til straf 
 

Hvis makker har oplysningsdoblet er det normalt for makkeren at tage doblingen. 

Men jo højere niveauet er, jo sværere kan det være selv at vinde noget. Så er det 

måske bedre at passe og satse på, at åbningskontrakten går ned. Det er til gengæld 

knapt så gyldent, hvis den doblede kontrakt skulle gå hen og vinde. Hvis man ikke 

har et klart sted at tage doblingen ud i, kan man satse med en Pas, hvis: 

 

Din længde i åbningsfarven + stikniveauet for åbningen = 13 eller bedre. 

 

Så går kontrakten oftest ned. Og i modsat fald, så går man selv mange ned, muligvis 

til doblet takst. 

Genåbning 

I 4. hånd anvendes nøjagtig de samme principper. Dog er kravet til bundniveauet på 

styrken mindre. 


