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Kommentar Quiz Svær 2 

 

Spil 1: Meld 2♥. Det er ikke revers, da det er makker, der har passeret 2♣. Endvidere 

lover det hælder ikke 5-4 i de to meldte farver, da makker har meldt sin farve på et 

højere niveau, end han ville have gjort uden indmelding. 

 

Spil 2: Meld 2♣. At melde 2♦ vil være rebers, da makker ikke har lovet denne farve 

med sin dobling. 

 

Spil 3: Meld 3♠. Uanset aftaler. Den bedste aftale mod denne usædvanlige 2ut hedder 

NÆR og FJERN. Ifølge aftalen er støtte til åbners farve eller melding af den sidste 

umeldte farve ikke krav. Ifølge den aftale lover 3♠ her en langfarve og en svag hånd. 

Du kan læse om hele konventionen eksempelvis her: 
https://bridge.kromann.info/Convention/1002162 
 

Spil 4: Meld 3♣. I den ideelle verden kan der meldes 4♠, da makker jo har lovet 4-

farve i begge majorfarver. I den reelle verden, kan makker have doblet med færre 

kort i en af disse farver, så det er bedre at sikre sig. 3♣ skaber udgangskrav, og så 

vider du 4-farve i spar, når du følger op med 3♠ på makkers eventuelle 3♦ eller 3♥. 

 

Spil 5: Vælg en stil. De 4 muligheder er pas, dobler, 1♠ og 2♣. Eneste aktive melding 

efter bogen er 2♣, men farven er dårlig, og man risikerer at strande der med en fit i 

spar. Dobler tigger makker om at melde hjerter, hvorimod 1♠ er perfekt, hvis makker 

har 4-farve i spar. Oftest køber man dog mindre, og især med 3-farve i spar, kan 

makker blive foranlediget til at konkurrere uhensigtsmæssigt. Jeg melder par, og 

håber at kunne doble til spar og klør i næste melderunde. 

 

Spil 6: Meld 2♥. Normalt er overmelding i fjendens farve udgangskrav, når det er 

tredje melding parret imellem. Dette er dog en klassisk problemhånd, som på 

traditionel vis løses på denne måde. Så dobling fulgt op af fjendens farve efter svagt 

svar hos fortsætter lover en hånd med mindst 18hp uden anden beskrivende melding. 

Det kan også være udgangskrav, men så melder man igen efter makkers næste 

melding. 

 

Spil 7: Meld redobler. Fjenden har fået fat, og det kommer til at gøre ondt, da Nord 

har en stak spar bag på makker. Vi bør kunne slippe billigere i en kontrakt i en af de 

umeldte farver, men vi skal spille i den, hvor makker er længst. Redobler er SOS. 

Den beder makker om at vælge en anden farve. 

 

Spil 8: Meld pas. Under forudsætning af, at doblingen lover mindst samme styrke 

som åbningshånden. Dermed har vores side et lille styrkemæssigt overtag. 

https://bridge.kromann.info/Convention/1002162
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Spil 9: Meld 2♥. Af nød, da der ikke findes et rimeligt brugbart alternativ. Makker 

kunne finde på at passe 2♠, og 3♠ lover en bedre farve, grundet den pladsmangel, som 

den melding skaber. Og hvis makker melder 4♥? Tja…….. 

 

Spil 10: Vælg en stil. Valget står mellem bogmeldingen pas og en fræk 1♠. 

Sidstnævnte anviser et godt udspil, et godt sted at konkurrere, og bringer modparten i 

defensiven. Men 1♠ vil føre til for hårde udgange, når makker har en lille 

åbningshånd uden fit. Jeg havde hånden i en holdkamp forleden, og jeg lagde ud med 

pas. Det afstedkom + 800 i modspil mod næste hånds 2♠D. Ved det andet bord 

åbnede Øst disse kort, og makker blev spilfører i 3ut med nedgang til følge. 

 

Spil 11: Meld 4♠ eller 3ut. Det er et gæt på, hvor mange spar, som makker har. Det 

eneste 3ut viser, er en afvisning af fit til spar. 

 

Spil 12: Meld 3ut. Makker har lovet eksakt 4-farve i begge majorfarver. Når han 

passerer 3♥, har han mistet interessen for den som trumf. 


