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Kommentar Quiz Svær 1 

 

Spil 1: Det beror på en aftale. Der findes en konvention ved navn OMVENDT 

MINOR, hvor 2♦ på 1♦ er krav til udgang. Uden denne aftale er ingen 

støttemeldinger krav, så man er nødt til at etablere krav ved at melde 2♣, da både 3ut 

og 5♦ har for mange bagsider. 

 

Spil 2: Det beror på en aftale. Makker har afgivet rundekrav med sin revers. 

Traditionelt skal man præferere til 3♣. Men efter indførelsen af svage spring i ny 

farve fra svarer, er genmeldingen i 2♠ her blevet ledig til en ny betydning. Det kunne 

være til den aktuelle hånd. 

 

Spil 3: Meld 2♦. Fjerde Farve udgangskrav. Planlæg at støtte i spar i næste 

melderunde. Det viser en hånd, som var for god til at melde 4♠ i denne melderunde. 

 

Spil 4: Meld pas eller 3♥ (eller en snedig 2♠). Her er en svaghed i grundsystemet, da 

2♥ uden andre aftaler lover 12-18hp. Med minimum hos makker vil vi absolut ikke 

længere, men med maksimum kan der være en kold udgang i kortene. Der findes en 

konvention ved navn Gazilli til at løse det aktuelle problem. 

 

Spil 5: Meld pas. Man må gerne strække sig for at vise fit, men dette er for meget. 

Hvis makker dobler i baghånd, tager vi ud i 4♠. 

 

Spil 6: Vælg selv. Der er ingen appetitlige aktiver aktioner, så for eget vedkommende 

bliver det pas. 

 

Spil 7: Meld dobler. En dobling af spærremelding på 3-trækket beder makker om at 

melde 3ut med hold i spar. Hvis makker melder 4♥, så må du gætte på, hvilken 

minorfarve, du skal hive den melding ud i. 

 

Spil 8: Meld 2♠. Det er teknisk set revers. Men revers viser ikke ekstra styrke, når en 

styrkedobling er til rådighed. 2♠ lover almindelig åbningsstyrke med mindst 10 kort i 

de to meldte farver. 

 

Spil 9: Det beror på en aftale. Hvis 2♦ er krav til udgang, så må man springe i en af 

majorfarverne efter eget valg. Teknisk set skal det være 2♠. Man kan også aftale 2♦ 

som tvetydigt; enten invit med begge major eller krav til udgang. 

 

Spil 10: Meld 2♥. Det er eneste geninvitation, der ikke fører projektet på 3-trækket, 

hvis makker ikke vil i udgang. 
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Spil 11: Meld pas eller 4ut. Makkers dobling er en oplysningsdobling. 4ut er et udtag 

til begge minorfarver. Der er dog så megen længde i åbningsfarven, at en pas nemt 

kan være rigtigt. 

 

Spil 12: Meld 1ut. Makkers melding lover blot 6-14hp, når han genåbner. Så 1ut 

viser omtrent 9-12hp i stedet for 6-9hp. 


