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Kommentarer Quiz Middel 1 

 

Spil 1: Meld 2♦. Der er styrke nok til udgang. 2♦ er rundekrav, og man springer ikke 

i ny farve, når det er krav blot at melde ny farve. 

 

Spil 2: Meld 3♣. Dette er en speciel aftale. Spring i Fjerde Farve til 3-trækket lover 

mindst 5-5 med udgangskrævende hånd. 

 

Spil 3: Meld 1♠. Med mindre, at du vurderer, at hånden er stærk nok til først at melde 

2♣ for derefter at skabe udgangskrav ved at melde spar. Uden udgangskrævende 

styrke må svarer ikke forbigå en major for at melde en minor. 

 

Spil 4: Meld 2♠. Genmelding af åbningsfarven er den oftest forekommende 

nødmelding, når åbner ikke har mere at berette om på Fjerde Farve. 

 

Spil 5: Meld 2♥. Det at melde en majorfarve som svarer efter indmelding lover ikke 

5-farve, når den anden majorfarve også er umeldt. 

 

Spil 6: Meld 2♠. Det er inviterende, når man spiller med svage spring i ny farve fra 

svarer i første melderunde. 

 

Spil 7: Meld 2♣. Det lover blot 6-9hp at melde 2-o-1 efter modpartens dobling. Til 

gengæld lover det en rimelig god længere farve. Med stærk hånd og samme fordeling 

skal svarer indlede med at redoble. 

 

Spil 8: Lav en aftale med din makker! Hvis I vælger at anvende naturlige metoder, så 

melder 2♥, som lover mindst en 5-farve med eksakt konkurrerende styrke. Hvis I 

vælger at bibeholde overføringsprincipperne, skal du doble. Jeg foreslår den første 

metode, hvis I ikke allerede har en aftale. 

 

Spil 9: Meld pas. Makker lover egen sansstyrke, så modparten er favorit til at gå ned. 

 

Spil 10: Meld 2♣. Det lover fit i spar og mindst inviterende kort. Så kan vi blive på 

2-trækket, hvis makker har været inde med minimum. 

 

Spil 11: Meld 2ut eller 3ut. Makker har lovet mindst 18hp ved at doble og derefter 

melde uopfordret igen. 

 

Spil 12: Meld dobler. Dette er en svardobling, der udtrykker ønske om at konkurrere 

i mindst en af to farver, som kan meldes på samme niveau. 


