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 Klassisk oplysningsdobling med 12-17hp 
 

Den klassiske oplysningsdobling: 
 

En dobling af en åbningsmelding 1 træk i farve er oplysende og skal tages ud af 

makker medmindre åbners makker svarer. En sådan dobling lover normalt: 

 

→ 12-17 hp. 
 
→ Rimelig tilpasning til samtlige umeldte farver. 

 

Den ideelle fordeling er 4-farve i samtlige umeldte farver og singleton i 

åbningsfarven. Disse krav er dog for stramme, så det fastsættes, at der skal være 

mindst 3-farve i samtlige umeldte farver samt, at der helst højst må være 

doubleton i åbningsfarven. Endvidere må hånden gerne indeholde en 5-farve i 

minor. 

 

Doblingen kan indeholde større styrke. Da bortfalder ovenstående krav til 

fordelingen. Dobling med større styrke end 17hp indgår ikke i denne tekst. 

 

Vest Nord 

1♥ ? 

 

♠ ED87 ♥ 8752 ♦ K74 ♣ E6 

 

Meld Pas. Der er ikke rimelig tilpasning til klør. 

 

♠ 873 ♥ 52 ♦ EK74 ♣ EKB6 

 

Meld Dobler. Der er rimelig tilpasning til samtlige umeldte farver. En 

oplysningsdobling af en majorfarve lover ikke 4-farve i den modsatte majorfarve. 

 

♠ EB873 ♥ 2 ♦ E87 ♣ KB63 

 

Meld 1♠. En oplysningsdobling bør ikke indeholde en 5-farve i major. 

 

♠ EB87 ♥ 2 ♦ E87 ♣ KB632 

 

Meld Dobler. En oplysningsdobling kan sagtens indeholde en 5-farve i minor. 
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 Svar på oplysningsdobling 
 

Fortsætteren til oplysningsdobleren må ikke passe til doblingen og skal forvente, 

at makker har 12-17hp med rimelig tilpasning til samtlige umeldte farver. 

 

→ Fortsætteren finder den umeldte farve, hvortil der er tilpasning og forestiller 
sig, at oplysningsdobleren har åbnet med 1 træk i denne farve.  
 

Derefter støtter fortsætteren efter følgende principper: 

 

Svag hånd 0-9 point: 
 

→ Støt billigst muligt. 
 

→ Meld 1ut. 
 

Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas ? 

 

♠ 87 ♥ 987532 ♦ K74 ♣ T63 

 

Meld 2♦. Fortsætter må under ingen omstændigheder melde pas af nød. Find den 

farve med længst tilpasning og støt den simpelt. At fortsættelsen foregår på 2-

trækket lover ikke ekstra styrke, så længe det er uden spring. 

 

♠ 8763 ♥ 987 ♦ KD74 ♣ T6 

 

Meld 1♠. Med lige længde støttes major altid før minor. Med 4-farve fit til en 

major kan dette princip anvendes selv med længere fit til en minor. 

 

♠ B7 ♥ 987 ♦ K974 ♣ DBT6 

 

Meld 2♦. Med lige længde støttes den dyreste farve altid først. Det stiller 

fortsætter bedre, hvis meldeforløbet udvikler sig videre. 

 

♠ B7 ♥ D987 ♦ K974 ♣ BT6 

 

Meld 1ut. Med hold i fjendens farve og lidt styrke er det bedste melding, når 

fortsætter ikke har fit til en majorfarve eller 5-farve i minor. Dobleren garanterer 

ikke en 4-farve i ruder. 
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Inviterende hånd 10-12 point: 
 

→ Støt med spring.  

 

→ 2ut. 
 

Vest Nord Øst Syd 

1♠ Dbl Pas ? 

 

♠ 8764 ♥ EK32 ♦ K74 ♣ T3 

 

Meld 3♥. Læg mærke til, at der ikke nødvendigvis er garanteret en fit. 

 

♠ DB84 ♥ 32 ♦ KD74 ♣ KT3 

 

Meld 2ut. Fortsætter må ikke bekymre sig om hjerterfarven. Den farlige farve er 

åbners farve. 

 

♠ 984 ♥ 32 ♦ K7 ♣ KD9832 

 

Meld 3♣. Med langfarve bør hånden opvurderes. 

 

Hvis en støtte til både 2-trækket og 3-trækket vil være med spring, så kan 

fortsætter skelne på følgende måde: 

 

→ Et spring er invit med 4-farve. 
 

→ Et dobbelt spring er invit med 5-farve. 
 

Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas ? 

 

♠ E764 ♥ 8732 ♦ KD4 ♣ T3 

 

Meld 2♠. Invit med 4-farve. 

 

♠ KD764 ♥ 8732 ♦ K4 ♣ T3 

 

Meld 3♠. Invit med 5-farve. Så skal dobleren kun fokusere på sin styrke. 
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Udgangskrævende hånd mindst 13 point: 
 

→ Meld udgang.  

 

→ Meld Fjendens Farve. 
 

Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas ? 

 

♠ KBT864 ♥ E732 ♦ 74 ♣ 3 

 

Meld 4♠. Hånden skal opvurderes, og fortsætter er ikke i tvivl om slutkontrakten. 

 

♠ EDT8 ♥ KD8 ♦ D974 ♣ 32 

 

Meld 2♥. Dobler lover ikke 4-farve i spar, så fortsætter er i tvivl om 

slutkontrakten. Overmelding i Fjendens Farve etablerer udgangskrav. 

 

  

 De videre meldinger fra oplysningsdobleren 
 

Oplysningsdoblerens 2. melding afhænger af, hvilken type melding hans makker 

har afgivet. 

 

Fortsætter er svag 
 

→ Dobler skal melde pas. 
 
Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas 1♠ 

Pas ? 

 

♠ EDT8 ♥ B5 ♦ DB5 ♣ ED32 

 
Meld Pas. Fortsætter har ramt en fin fit og en pæn hånd hos dobler. Men selv med 

fordelingspoint ligger hånden inden for det forventede interval. 
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Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas ? 

 

♠ EDT8 ♥ 5 ♦ EDB85 ♣ B32 

 

Meld Pas. Fortsætter har meldt det mindst ønskede. Men med den forventede 

styrke må dobler ikke korrigere makkers valg. 

 

Der findes kun en undtagelse fra princippet om, at dobler altid skal melde pas 

med det forventede interval: 

 

→ Med 4-farve må dobler gerne støtte i et konkurrerende meldeforløb. 

 

Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

2♥ ? 

 

♠ EDT8 ♥ 5 ♦ EB85 ♣ DB32 

 

Meld 3♣. Det er meget sandsynligt, at der er fit. Endvidere vil fortsætter som 

regel have nogle point, når tredje hånd forholder sig passiv. 

 

Fortsætter er inviterende 
 
→ Dobler vurderer sin hånd. 
 
Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas 3♣ 

Pas ? 

 

♠ ED6 ♥ B5 ♦ EB85 ♣ D732  

 

Meld Pas. Der er ikke fit til makkers valg, og hånden er ikke bedre, end at den 

befinder sig lige under midten i styrkeintervallet. 

 

♠ ED63 ♥ 5 ♦ EK985 ♣ K73 

 

Meld 3♦. Det at melde videre accepterer invitationen. Her viser 3♦ samtidig en 5-

farve med blot 3-farve i klør. Herfra må fortsætter så guide os i den rigtige 

kontrakt.   
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Fortsætter er udgangskrævende 
→ Meld Pas til en udgang. 
 
Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas 3ut 

Pas ? 

 

♠ ED63 ♥ 5 ♦ EK985 ♣ 873 

 

Meld Pas. Hold i hjerter er ikke doblers problem. Fortsætter har annonceret, at 

han ikke er i tvivl. 

 

→ Meld beskrivende over for Overmelding i Fjendens Farve. 
 

Vest Nord Øst Syd 

1♥ Dbl Pas 2♥ 

Pas ? 

 

♠ ED6 ♥ 52 ♦ EK98 ♣ B873 

 

Meld 3♣. Så har dobler benægtet en 4-farve i spar samt hold i hjerter. Herfra 

melder parret dig frem til en eller anden udgang. 

 

Svarer melder noget andet end pas 

 

Hvis tredje hånd agerer efter doblingen, af lyses fortsætters pligt til selv at holde 

åbent, uanset svarers valg af melding. Fortsætter vurderer tilpasning og styrke, og 

hvis resultatet af den evaluering strander på 0-5 point, bør fortsætter som regel 

melde pas. Med mindst 6 point bør fortsætter have lyst til at agere efter følgende 

generelle principper. 

 Ny farve er en svag støttemelding med 6-9p. 

 

 Spring i ny farve er en inviterende støttemelding med 10-12p. 

 

 Spring til udgang er for at spille. Kan være spærrende. 

 

 Overmelding af åbningsfarven er udgangskrav med tvivl om slutkontrakten. 

 

 1ut lover 6-9hp, 2ut lover 10-12hp og 3ut lover mindst 13hp – alle med hold i 

åbningsfarven. 

 

 Dobler lover mindst 6hp – som regel med mindst 2 umeldte farver. 
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Svarer melder ny farve 

 

 

Vest Nord Øst Syd 

1 Dbl 1  ? 

 

♠ 32 ♥ 54 ♦ T854 ♣ KB873 

 

Meld 2. Der er stensikker fit i klør, så Syd har 6p. Der støttes til 2. I sidste 

ende løber modparten sandsynligvis med kontrakten, men nu har fortsætter fået 

angivet et udspil i klør. 

 

♠ T32 ♥ 543 ♦ DBT4 ♣ ED3 

 

Meld 1ut. Ingen fit, men lyst til at melde. Læg mærke til, at meldingen ikke 

kræver hold i svarers farve, hvor makker jo har antydet længde. Derimod er hold i 

åbningsfarven obligatorisk. 

 

 3  KB854  E864  985 

 

Meld 3. Med sikker fit indeholder hånden 11p. Der inviteres med 3. 

 

 32  KB8  ED64  K985 

 

Meld 2. Krav til udgang. Da fortsætter gerne vil i udgang, er det mere 

nødvendigt at finde ud af, om makker har hold i spar til 3ut. 

 

 32  B832  864  ED85 

 

Meld dobler. Styrke til at melde med ligelig fit til to umeldte farver, som kan 

meldes på samme niveau. 

 

→ En dobling fra fortsætter kaldes Svardobling! 
 

Svarer støtter åbningsfarven 
Vest Nord Øst Syd 

1 Dbl 2  ? 

 

♠ 32 ♥ K5 ♦ T854 ♣ KB873 

 

Meld 3. Der er sikker fit, og fortsætter er ikke i tvivl om, hvilken farve der skal 

konkurreres i. 
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♠ 32 ♥ K952 ♦ T85 ♣ KB87 

 

Meld 2. Der er potentiel fit til to farver, men disse kan ikke meldes på samme 

niveau. Støt den farve, der kan meldes på billigste niveau. 

 

♠ KB32 ♥ K952 ♦ T85 ♣ 87 

 

Meld dobler. En svardobling, der lover ligelig fit til to farver, som kan meldes på 

samme niveau. 

 

♠ KB32 ♥ ED52 ♦ T85 ♣ 87 

 

Meld dobler. Makkers valg i major hæves derefter et niveau for at invitere. 

 

Vest Nord Øst Syd 

1 Dbl 2  ? 

 

♠ 32 ♥ E8 ♦ K854 ♣ B8753 

 

Meld 3. Der er sikker fit, og fortsætter er ikke i tvivl om, hvilken farve der skal 

konkurreres i. 

 

♠ 32 ♥ E82 ♦ K854 ♣ B875 

 

Meld dobler. En svardobling, der lover ligelig fit til to farver, som kan meldes på 

samme niveau. 

 

Svarer redobler 

 

Svarers redobling lover mindst 9hp, og den antyder, at defensiven kan være på 

spanden. Dermed er alle spilleregler sat ud af spil. Det primære mål er, at parret 

kommer tørskoede i land. Første agenda er: 

 

→ Defensiven må ikke lade åbner få kontrakten i sin åbningsmelding redoblet! 
 
En af parterne er ansvarlig for at tage redoblingen ud. Så selv om fortsætter er 

sluppet af krogen, skal han om muligt forsøge at angive den bedst egnede 

kontrakt for defensiven. 
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Vest Nord Øst Syd 

1 Dbl Rdbl  ? 

 

♠ 432 ♥ 5432 ♦ 432 ♣ 432 

 

Meld pas. Det ser godt nok skidt ud, hvis modparten strafdobler et udtag. 

Fortsætter har ingen mening om, hvad udtaget skal være, så det overlader han til 

makker. 

 

Vest Nord Øst Syd 

1 Dbl Rdbl  ? 

 

♠ 54 ♥ 5432 ♦ 43 ♣ 98432 

 

Meld 2. Det ser lige så skidt ud, hvis modparten strafdobler et udtag. Men her 

ved Fortsætter, at udtaget skal være i klør, så han hjælper sin makker. 

 

♠ 54 ♥ 432 ♦ EDT6 ♣ BT82 

 

Meld pas. Her er defensiven nok ikke på spanden, men det gælder om at ramme 

makkers 4-farve i minor. Det gøres bedst ved at melde pas og lade makker tage 

ud. Er udtaget i minor, er alt vel. Tager makker ud i 1, flytter Syd til 2. 

Dermed antydes et alternativ i ruder, fordi Syd ikke straks tog ud i 2. 

 

Den klassiske oplysningsdobling med stærk hånd. 
 

Hvis 2. hånd har mindst 18hp, er hånden for stærk til indmelding, 1ut, spring eller 

overmelding i fjendens farve. 2. hånd bør doble. 

 

→ Dobler har mindst 18hp med ukendt fordeling. 

 

Doblers 2.melding over for svaghed 

 

Hvis dobler har håndtypen med 12 – 17hp, skal denne altid melde pas til 

fortsætters svage udtag i næste melderunde. 

 

→ Dobling + Melding lover den stærke håndtype! 
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Dobler har fit 
 

Hvis Dobler har fit til en majorfarve, handler det videre meldeforløb 

udelukkende om niveauet. Enhver støttemelding lover den stærke håndtype. 

 

→ Dobler melder til det niveau, som egen hånd kan bære over for en næsten 

stikløs hånd. 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 1♠ 

Pas  ? 

 

♠ EBT6 ♥ E4 ♦ ED75 ♣ K65 

 

Meld 2♠. Stærk hånd, som inviterer makker til udgang, hvis denne overskuer 

omtrent to stik, eksempelvis i form af ♠K og ♦K. Doblers støtte lover omkring 

18-20p, og Fortsætter forventes at acceptere med omkring 6-9p. Med tvivl i 

sindet kan Fortsætter skubbe bolden tilbage med en melding, som holder 3♠ i 

live. 

 

♠ KDBT6 ♥ ED4 ♦ DBT6 ♣ E 

 

Meld 3♠. Stærk hånd, som inviterer makker til udgang, hvis denne overskuer 

noget, der ligner et stik. Doblers springstøtte lover typisk mere end 20p. 

 

♠ KDBT ♥ E4 ♦ EKBT62 ♣ 8 

 

Meld 4♠. Stærk hånd, som satser på udgang, selv om makker har en stikløs 

hånd. 

 

Hvis Dobler har fit til en minorfarve, skal 3ut som regel holdes i spil. Med en 

stærk hånd kan Dobler blot støtte sin makker, men med en meget stærk hånd 

kan Dobler være nødt til at skjule fitten ind til videre. 
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 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas  ? 

 

♠ EBT4 ♥ K5 ♦ ED7 ♣ KB65 

 

Meld 3♣. Stærk hånd, som inviterer makker til 3ut, hvis denne overskuer mindst 

6hp eller tilsvarende spillestyrke. Læg mærke til, at det på nuværende stadie 

ikke er nødvendigt for Dobler at vise sit hjerterhold ved at melde 2ut. Hvis 

Fortsætter har en flad hånd, er 3♣ nok en bedre kontrakt end 2ut. Hvis 

Fortsætter derimod har lyst til at acceptere invitationen, så kan denne selv melde 

3ut eller spørge om hold i hjerter hos Dobler ved at melde 3♥. 

 

♠ EK4 ♥ ED7 ♦ 87 ♣ EK652 

 

Meld 3ut. Den praktiske løsning. Vær ikke bekymret over det manglende hold i 

ruder. De fleste spillere er blevet afrettet til at spille ud i deres makkers farve. 

 

♠ EK4 ♥ 873 ♦ ED ♣ EK652 

 

Meld 2♥. I denne sekvens er Fjendens Farve et uspecificeret rundekrav. En af 

de hænder, som meldingen kan dække over, er en meget stærk hånd med fit til 

minor uden hold i åbningsfarven. Fortsætter forventes afhængig af styrke at 

melde 2ut eller 3ut med hold i hjerter. 

 

Dobler skæv hånd uden fit 

 

Hvis Dobler blot har en stærk hånd, melder han længste farve. Dette viser tillæg 

uden at være krav. 

 

→ Dobling + Ny farve lover en stærk indmelding 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas  ? 

 

♠ ED7 ♥ K5 ♦ EKT743 ♣ D5 

 

Meld 2♦. Initiativet er nu overladt til Fortsætter. Uden udgangsinteresse vil 

denne normalt melde pas, men det er muligt at foreslå egen langfarve med 

misfit. 2ut, støtte og ny farve er inviterende, mens Fortsætter kan kræve til 

udgang ved at springe eller melde Fjendens Farve. 
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 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas 2♦ Pas  ? 

 

♠ 86 ♥ DT62 ♦ - ♣ T976432 

 

Meld 3♣. Det ligner et bedre sted at stå end 2♦. 

 

♠ 86 ♥ D842 ♦ 85 ♣ K9652 

 

Meld 2ut. Naturlig invitation til udgang. 

 

♠ 86 ♥ 842 ♦ D5 ♣ EB8642 

 

Meld 2♥. Krav til udgang med tvivl om endemålet. 

 

Hvis Dobler har en meget stærk hånd, må han enten springe i egen farve eller 

melde Fjendens farve. Begge dele er rundekrav. 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas  ? 

 

♠ EKD ♥ 2 ♦ EDBT54 ♣ E62 

 

Meld 3♦. Rundekrav. Med en farve, som kan spille over for misfit, er et spring i 

farven en velegnet taktik, da det grundlægger en solid platform for den videre 

færd. Makker melder naturligt videre, og han kan udtrykke tvivl ved at melde 

3♥. 

 

♠ EKD4 ♥ 2 ♦ EDT54 ♣ EKB 

 

Meld 2♥. Rundekrav. Hånden er alt for stærk til at nøjes med 2♦, og den er 

uegnet til selv at etablere en trumffarve. Det efterlader 2♥, som skaber krav med 

tvivl om endemålet. Meldingen viser ikke nødvendigvis denne håndtype. 
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Dobler har en jævn hånd med hold 

 

Det er enkelt. Dobler melder et passende antal sans. 
 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 1♠ 

Pas  ? 

 

♠ D4 ♥ EK2 ♦ EDT5 ♣ EB84 

 

Meld 1ut. Det lover 18-20hp med hold. Der meldes naturligt videre, idet ny 

farve på 2-trækket ikke er krav. 

 

♠ E4 ♥ EK2 ♦ EDT5 ♣ EB84 

 

Meld 2ut. Det lover 21-23hp med hold. Er hånden stærkere, må Dobler selv 

styre den i 3ut. 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas  ? 

 

♠ ED84 ♥ EK2 ♦ EDT5 ♣ B8 

 

Meld 2ut. Det lover 18-22hp med hold. Med en stærkere hånd er Dobler nødt til 

at gå planken ud med 3ut. 

 

Dobler har en jævn hånd uden hold 

 

Med sådan en håndtype er Dobler nødt til at melde Fjendens farve. 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas  ? 

 

♠ ED84 ♥ 862 ♦ EDT5 ♣ EK 

 

Meld 2♥. Rundekrav med tvivl om den videre færd. Læg mærke til, at det ikke 

er muligt at spille Fjendens farve som udgangskrav i denne position, da 

Fortsætter jo kan sidde med en blank hånd. Men med en udgangskrævende 

hånd, kan Dobler være nødt til at melde Fjendens farve for at skabe krav. 
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→ Fjendens farve fra Dobler er rundekrav. 

 

I det videre meldeforløb er Fortsætter nødt til at gøre noget styrkevisende, så 

som at springe eller selv melde Fjendens farve, hvis han vil i udgang over for en 

stærk hånd. 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 2♣ 

Pas 2♥ Pas  ? 

 

♠ 84 ♥ D862 ♦ T5 ♣ B7542 

 

Meld 2ut. Hold i hjerter, men ingen udgangsinteresse over for en stærk hånd 

med 18-20hp. 

 

♠ 842 ♥ 862 ♦ T52 ♣ 7542 

 

Meld 2♠. Der skal meldes. Makker skal være loren ved at gå agurk i spar, da 

Fortsætter burde have meldt 1♠ med en 4-farve i spar. 

 

♠ 42 ♥ 862 ♦ K72 ♣ KB842 

 

Meld 3♥. Kræver til udgang med tvivl om endemålet. 

 

Fortsætter inviterer til eller melder udgang 

 

Det er sjældent, at Dobler sidder med den stærke håndtype, når Fortsætter viser 

styrke på doblingen, men det kan forekomme, hvis Fortsætters melding mere er 

baseret på spillestyrke end honnørstyrke. 

 

Hvis Dobler accepterer udgang i Fortsætters farve eller søger mod 3ut, eventuelt 

ved at melde Fjendens farve, så vil det være baseret på en god hånd inden for 

den almindelige håndtype eller en stærk hånd, der ikke øjner slem. 

 

Hvis Dobler derimod introducerer en ny farve, så er dette baseret på egen farve 

med den stærke håndtype. 
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 V  N  Ø  S 

 

Pas  ? 

 

♠ D42 ♥ EKB62 ♦ EKD5 ♣ 8 

 

Meld 3♥. Dette lover egen 5-farve med den stærke håndtype. Herefter er der 

selvfølgelig etableret udgangskrav. 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ Dbl Pas 4♠ 

Pas  ? 

 

♠ 2 ♥ EKB6 ♦ EKDB854 ♣ 8 

 

Meld 5♦. Makkers 4♠ er baseret på en spillestærk svag hånd med langfarve i 

spar. Her er misfitten og egen spillestyrke i ruder for stor til at acceptere 

makkers forslag. 

 

Modparten melder aktivt og Fortsætter passer 

 

Med den stærke håndtype bør Dobler som regel agere mindst endnu en gang. 

Her kan Dobler præsentere sit eget valg ved at melde egen farve eller det 

passende antal sans. Hvis Dobler i stedet vil fremtvinge makkers valg, så bør 

han gentage sin dobling. 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl 2♥ Pas 

Pas  ? 

 

♠ ED42 ♥ 2 ♦ EKB542 ♣ E6 

 

Meld 3♦. Eget valg. 

 

♠ D4 ♥ EDT ♦ EKB5 ♣ EB62 

 

Meld 2ut . Eget valg. 

 

♠ DB4 ♥ T2 ♦ EKB5 ♣ EDB2 

 

Meld Dobler . Beder om makkers valg. 
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Lebensohl. 

 

Hvis man i forvejen anvender Lebensohl efter oplysningsdobling af modpartens 

svage majoråbninger på 2-trækket, er det praktisk ligeledes at anvende 

Lebensohl efter Svarers simple støtte til 2-trækket i en majorfarve , når Dobler 

genåbner med endnu en dobling. 

Efter Lebensohl udviser en præference fra Fortsætter på 2-trinnet mangel på 

interesse for udgang, selv om makker har 18-20hp. Endvidere er 2ut en 

konventionel melding, som har til formål at formidle samme besked, når 

Fortsætter sidder med en hånd, hvor præferencen kommer på 3-trinnet. 2ut 

anmoder Dobler om at melde 3♣, hvorefter Fortsætter afslutter meldeforløbet. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Dbl 2 Pas 

Pas Dbl Pas  ? 

 

♠ 8754 ♥ T42 ♦ D975 ♣ 82 

 

Meld 2ut. Når Dobler har meldt den påkrævede 3♣, følger Fortsætter op med 

3♦, som bør afslutte meldeforløbet. 

 

→ 2ut → 3♣ → Slut 

 

Direkte præference til 3-trinnet fra Fortsætter viser dermed liv til mulig udgang. 

 

♠ 8754 ♥ T42 ♦ D975 ♣ E2 

 

Meld 3♦. Antyder at udgang kan være vindende, hvis Dobler har fit. 

 

Åbner konkurrerer 
 

 Hvis Fortsætter har afgivet en svag melding, er enhver aktion undtagen simpel 

støtte fra Dobler baseret på den stærke håndtype, hvis Åbner konkurrerer. 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Dbl Pas 1♠ 

2♥  ? 

 

♠ B64 ♥ 42 ♦ EKD5 ♣ EKD5 

 

Meld dobler. Det lover den stærke håndtype og beder makker om at vælge 

endnu en gang. Makker skal forudsætte, at han ikke ramte fit i første omgang. 


