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Kommentar Quiz Let 1 

 

Spil 1: Meld 1♠. Selv om der er point nok til at svare 2♣, så må man ikke springe en 

4-farve over for at vise en anden 4-farve. 

 

Spil 2: Meld 2ut. Det viser jævn hånd med 12-14hp. Hvis du melder 2♠, så lover du 

mindst 5-4 fordeling i de to farver med flest rudere. 

 

Spil 3: Meld 2♦. En svag præference til makkers længste farve. 2♠ lover 6-farve, 2♥ 

er krav med mindst 10hp, og 2ut er invitation med 10-12hp. 

 

Spil 4: Meld 4♠. Makker har lovet en 4-farve i major ved brug af Stayman. Det må 

nu være i spar. 

 

Spil 5: Meld pas. 1ut lover hold i den indmeldte farve, og der er ingen anden aktiv 

melding, som beskriver hånden. 

 

Spil 6: Meld 1♠. En melding på 1-trinnet efter en oplysningsdobling fra modparten 

lover det samme, som hvis vedkommende havde meldt pas. 

 

Spil 7: Meld dobler. Det er en negativ dobling, som i dette tilfælde lover eksakt 4-

farve i spar med mindst 6hp. 

 

Spil 8: Meld pas. Du ville have meldt 1♠, hvis Syd havde meldt pas. Med minimum 

og en triviel hånd må du ikke melde en ny farve på højere niveau end det tiltænkte. 

 

Spil 9: Meld dobler. Der er mindst rimelig tilpasning til samtlige umeldte farver og 

relativ korthed i åbningsfarven. Det lover ikke 4-farve i den umeldte majorfarve, når 

der er lidt mere end minimum. 

 

Spil 10: Meld 2♠. Ved svar på doblinger skal du anvende principperne for dit 

støttesystem. For at invitere skal du springe. 1♠ vil love en svag hånd. 

 

Spil 11: Meld pas. Det er tilladt at melde ind på 2-trækket med 10hp. Men i zonen 

kræver det enten en bedre farve, en længere farve eller nogle flere point. 

 

Spil 12: Meld 2♠. Klassisk spærremelding med god farve og svag hånd. 


