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Kommentar Quiz Middel 2 

 

Spil 1: Meld 2♠. Den eneste håndtype, hvor du må støtte 1♠ med en 3-farve, er denne 

med en singleton i en umeldt farve. Hvis du melder 2♦ nu, har du lyst til at melde 2♠ i 

næste melderunde på makkers eventuelle 2♥, men det er aftalt som samtidigt at vise 

honnørmæssigt tillæg.  

 

Spil 2: Du må ikke melde pas. Hvad du skal melde, beror på den aftale, som du har 

lavet med din makker. Uden sindrig aftale meldes 2ut, som afvisning af hjerter og 

uden egen langfarve. Med den aftale, som hedder second negative, melder du 2♠ nu, 

hvilket viser denne form for håndtype. 

 

Spil 3: Meld 3♦. Det er Fjerde Farve. Makker begik revers med 2♠, hvilket er 

udgangskrav efter 2-o-1. Når der er blevet etableret udgangskrav, beretter Fjerde 

Farve intet yderligere om styrken. Det beretter blot om en hånd, der ikke kan 

beskrives med en anden naturlig melding. 

 

Spil 4: Meld 3♦. Du valgte at åbne på grund af den gode fordeling. Desværre er der 

intet, der tyder på god fit. 2ut vil spille dårligt over for misfit, fordi der samtidig er et 

underskud af point. Både 3♦ og 3♥ vil signalere en svag fordelingsstærk hånd i denne 

sekvens. Meld 3♦, så bør makker præferere til 3♥, hvis dit valg har ramt helt ved 

siden af. 

 

Spil 5: Meld pas eller 1ut. Begge valg lover minimum. Da 1ut bringer kontrakten på 

den gale hånd, hvis makker eksempelvis har Kx i spar, er mit eget klare valg pas. 

 

Spil 6: Meld pas. Makker har en svag hånd med 4-farve i spar, en masse klør og 

mangel på lyst til at spille i hjerter. Hvis makker havde haft en stærk hånd, så skulle 

han have indledt med 3♣ med denne håndtype. Negativ dobling fulgt op af ny farve 

lover svaghed. Modsat efter en oplysningsdobling. 

 

Spil 7: Lav en aftale. Hvis dit makkerpar spiller med et spring til 2ut på åbning 1♠, så 

bibehold den aftale i denne sekvens, og meld videre på 2ut efter jeres aftaler. Hvis I 

ikke har denne aftale, så kan Nord melde 3♥, som betyder fit og mindst inviterende 

styrke. Hvis I heller ikke har den aftale, så resterer det blot 4♠ som mulighed. 

 

Spil 8: Meld 3♥. Selv om du sidder med en svag hånd, skal du hjælpe makkerparret 

med at finde bedste kontrakt. Makker har mange røde kort, men den bedste fit vil 

være i hjerter, så derfor skal der præfereres tilbage til den farve. 
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Spil 9: Meld dobler. Modpartens 2♦ er overføring. En dobling af en kunstig melding 

er straf. Modparten har ingen planer om at spille i ruder, men du skal have dirigeret 

din makkers udspil væk fra spar og over i ruder, ifald slutkontrakten skulle blive 3ut. 

 

Spil 10: Meld pas, 1♠ eller 2♣. I baghånden er der ingen regler, for en pas leder jo til, 

at modparten får spillet i 1♦. Et modspil mod denne kontrakt ser ikke lovende ud, så 

jeg forsøger mig med 1♠. 

 

Spil 11: Meld pas eller 2♥. Når både åbner og svarer melder aktivt, er ny farve ikke 

krav i denne situation. Det er ikke særlig sandsynligt, at spillet tilhører vores side, 

men igen er det vigtigt at strække sig, for at hjælpe makker med udspillet mod en 

eventuel 3ut. 

 

Spil 12: Meld pas. Der er ikke garanteret fit, og makker har intet lovet. I så tilfælde 

må du kun melde aktivt med mindst 18hp. 


