
Non forcing Stayman 
 

Hvornår bruges Non forcing Stayman? 
1) Med 8+ HP og 4-farve(r) i Major. 
2) Med 0-7 HP og mindst 5-4 i hjerter og spar. 
 

1UT - 2      = Har du nogen 4-farve i major? 
 ? 

    2  = Nej ingen 4-farver i major. 

           2   = Ja 4-farve i hjerter (måske også i ♠) 

    2  = Ja 4-farve i spar (ikke 4-farve i ♥) 
 
1UT – 2♣ 

2  -  ?  

    2♥     = Svag hånd med 5-farve og 4-farve 

    2   = Svag hånd med 4-farve og 5-farve. 
   2UT  = Invitation til 3UT. 
   3UT  = For at spille. 
 
1UT – 2♣ 
2♥   ? 
 Pas = En svag hånd med begge Major farver. 

 3  = Invitation til 4. 

 4 For at spille. 
 2UT = Invitation til 3UT, 4-farve i den anden majorfare. 
 3UT   = Styrke til at spille 3UT, 4-farve i den anden majorfarve. 
 
1UT – 2♣ 

2-  ? 
 Pas = En svag hånd med begge Major farver. 

 3 = Invitation til 4. 

 4 = For at spille 
 2UT = Invitation til 3UT, 4-farve i den anden majorfare. 
 3UT   = Styrke til at spille 3UT, 4-farve i den anden majorfarve. 

 
 
 
 
 



Transfer 
 

1UT - 2  = Mindst 5-farve i hjerter, åbner skal melde 2♥.  

2  -  ? 
 
 pas  = svag hånd med 5-farve i ♥. 

 2  = 4-farve i spar og mindst inviterende (og 5-farve i ♥). 
 2UT  = invit. med præcis 5-farve i hjerter. 

   naturligt 4-farve og udgangskrav. 

 3   = invit. med mindst 6-farve i hjerter. 

 3UT  = Åbner skal vælge mellem 3UT og 4. 

 4   = Mindst 6-farve i hjerter, ønsker at spille 4. 
 

1UT - 2  = Mindst 5-farve i spar, åbner skal melde 2. 

2  -  ? 
 
 pas  = svag hånd. 
 2UT  = invit. med præcis 5-farve i spar. 

 3 = naturligt 4-farve og udgangskrav. 

 3 = invit. med mindst 6-farve i spar. 

 3UT = Åbner skal vælge mellem 3UT og 4. 

 4 = Mindst 6-farve i spar, ønsker at spille 4. 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Åbningen 2UT med Stayman og Transfer 

 
Når vi åbner med 2UT = 20-21hp og jævn fordeling, så er der endnu større 
grund til at bruge Stayman og Transfer. For nu er den jævne hånd, altid den 
stærkeste hånd.  
 

2UT - 3   =  Har du nogen 4-farve i major ? 
 ? 

3  =  Nej ingen 4-farver i major. 

3  =  Ja 4-farve i hjerter (måske også i ♠) 

3 =  Ja 4-farve i spar (men ikke 4-farve i ♥) 
 
2UT – 3♣ 
3♦   -  ? 3♥ viser nu 5-farve i hjerter og 4 farve i spar. 
   3♠ viser nu 5-farve i spar og 4-farve i hjerter. 
   3UT så lad os spille 3UT, da vi ikke har fit i major. 
    
2UT – ? 
  3♦ Transfer til hjerter lover mindst 5-farve i ♥, makker skal melde 3♥. 
  3♥ Transfer til spar lover mindst 5-farve i ♠, makker skal melde 3♠. 
 
2UT – 3♦ 
3♥ - ? 
  3UT Svarhånden har nu vist styrke til udgang med 5-farve i hjerter. 

Åbner melder pas med doubleton i hjerter, og melder 4♥ med 
mindst 3-farve i hjerter.   

  4♣/♦ er naturligt med 5-farve i hjerter og mindst 4-farve i minor farven. 
  4♥ lover en 6-farve i hjerter, og er for at stoppe i udgangen. 
 
2UT – 3♥ 
3♠ -  ? 
  3UT Svarhånden har nu vist styrke til udgang med 5-farve i spar. 

Åbner melder pas med doubleton i spar, og melder 4♠ med 
mindst 3-farve i spar.   

  4♣/♦ er naturligt med 5-farve i spar og mindst 4-farve i minor farven. 
  4♠ lover en 6-farve i spar, og er for at stoppe i udgangen. 
   
   
 

 



Andre situationer hvor vi bruger Stayman og Transfer 
 
Det er ikke kun ved åbning 1UT og 2UT, at vi bruger Stayman og Transfer. 
Vi kan med fordel bruge vores UT-system i alle de situationer, hvor en hånd 
viser mindst 15hp og jævn fordeling. 
 
Åbner   Svarer 
2♣ 2♦ 
2UT ?  Nu har åbner vist en jævn hånd med 22-24hp, her bruger 
vi 
  de sammen aftaler, som på åbningen 2UT. 
 3♣ = Stayman o.s.v. 
 3♦/♥ = Transfer o.s.v. 
 
 
Vi melder 1UT naturligt i defensiven. 
 
Nord Øst Syd Vest 
(1x) 1UT (pas)   ? Vores Stayman og transfer bruges igen. 
Makker (Øst) har vist en jævn hånd med 15-18hp, så kan vi med fordel bruge 
vores 1UT-system. 
 
Eksempel. 
Nord Øst Syd Vest  Vest: ♠Kxxxx  ♥xx  ♦x  ♣Dxxxx 
(1♦) 1UT (pas)  2♥ = transfer til ♠, og så er planen at passe til 2♠. 
 
 
Vi melder 2UT naturligt i defensiven, efter modstandernes svage 2-åbning. 
 
Nord Øst Syd Vest 
(2♦/♥/♠) 2UT (pas)   ? Vores Stayman og transfer bruges igen. 
Makker (Øst) har vist en jævn hånd med 15-18hp, så kan vi med fordel bruge 
vores 2UT-system. 
 
Eksempel. 
Nord Øst Syd Vest  Vest: ♠EDxxxx  ♥xx  ♦Kxx  ♣xx 
(2♥) 2UT (pas) 3♥ = transfer til 3♠ 
(pas) 3♠ (pas) 4♠  (slutkontrakt, da vi ved der er fit i spar og  
    styrke til udgang).  


