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XYUT 

 

Hvis meldeforløbet eksempelvis går: 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ Pas 1♠ Pas 

1ut Pas  ? 

 

Har det vist sig, at et system baseret på en naturlig fortsættelse er for ringe. 

 

Det er nødvendigt med en konvention, der kan: 

 

→ Gøre det muligt at spille delkontrakter på 2-trækket i major eller 3-trækket i 

minor, hvis svarer har en svag hånd. 

 

→ Gøre det muligt at spille delkontrakter på 2-trækket i major, hvis Svarer inviterer, 

og Åbner afslår denne invitation. 

 

→ Gøre det muligt med stærke hænder at kommunikere uden at springe. 

 

Denne konvention er opfundet og kaldes XYUT. 

 

Svarer har en svag hånd 

 

Med op til en halv snes point kan Svarer vælge at vurdere sin hånd, som værende 

svag. I så tilfælde skal bremsen trækkes nu. Den ultimative bremse er at melde pas, 

og i så fald træder XYUT ikke i aktion. 

 

Hvis Svarer gerne vil væk fra 1ut, kan han vælge at melde en majorfarve på 2-trækket 

eller en minorfarve på 3-trækket*. 

 

* Hvis Svarer ønsker at melde 3♦, angives et ekspert tip til forbedring senere i 

teksten. 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ Pas 1♠ Pas 

1ut Pas  ? 

 

♠ EB642 ♥ 2 ♦ KT84 ♣ 984 
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Meld 2♠. Dette er en stopmelding, som forbyder åbner at melde andet end pas. Øst 

kunne vælge at passe med disse kort, men med singletonen i hjerter er det måske 

bedre at flytte til en trumfkontrakt. Efter traditionel opfattelse kunne det være et 

alternativ at melde 2♦, men denne melding er ikke tilgængelig for svage hænder i 

XYUT. Derfor må Øst satse på en sparkontrakt. Øst vil købe doubleton eller 3-farve i 

spar. I sidstnævnte tilfælde er det stensikkert, at 2♠ er en bedre kontrakt end 1ut. I 

førstnævnte tilfælde vil det veksle, om 1ut eller 2♠ er bedste kontrakt. 

 

♠ EB642 ♥ KT84 ♦ 2 ♣ 984 

 

Meld 2♥. Dette lover en svag hånd med 5-4 i de meldte farve. Åbner passer til 2♥, 

hvis han er ramt med en 4-farve. Ellers præfererer han tilbage til 2♠. 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ Pas 1♥ Pas 

1ut Pas  ? 

 

♠ EB64 ♥ KT842 ♦ 4 ♣ 984 

 

Meld 2♥. En stopmelding. 2♠ er også en svag melding, men dermed tvinges makker i 

nogle tilfælde at præferere tilbage til 3♥, og vi skal ikke på 3-trækket i en majorfarve. 

 

 V  N  Ø  S 

1♦ Pas 1♠ Pas 

1ut Pas  ? 

 

♠ B642 ♥ K2 ♦ 4 ♣ KB9842 

 

Meld 3♣. En stopmelding. Det er også rimeligt at melde pas, men 3♣ vil nok oftere 

lide en bedre skæbne. 

 

Svarer har en inviterende hånd 

 

Hvis Svarer udelukkende har en sanskontrakt som destination, er det enkelt. Der 

meldes 2ut. 

 

→ 2ut er naturlig invitation. 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ Pas 1♦ Pas 

1ut Pas  ? 
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♠ D64 ♥ KB2 ♦ DT842 ♣ K4 

 

Meld 2ut. 5-farven gør, at denne hånd lige akkurat er inviterende. Eftersom Svarer 

ikke har interesse i et alternativ til en sanskontrakt, inviteres naturligt. 

 

Hvis en majorfit er tænkbar indleder Svarer med at melde 2♣. 

 

 2indleder en inviterende sekvens. 

 

Dette er en helt konventionel melding, som forlanger at Åbner melder 2♦ uanset 

styrke og fordeling. 

 

→ 2♣ kræver 2♦. 

 

Herpå er enhver melding naturlig og inviterende. 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ Pas 1♠ Pas 

1ut Pas 2♣ Pas 

2♦ Pas  ? 

 

♠ EB642 ♥ 2 ♦ KT84 ♣ D84 

 

Eller 

 

♠ EBT642 ♥ 2 ♦ T84 ♣ E84 

 

Meld 2♠ i begge tilfælde. Dette er invitation til 4♠ med mindst 5-farve. 

 

Herpå melder Åbner: 

 

→ Pas med minimum uanset graden af fit. 

 

→ 4♠ med maximum og fit. 

 

→ 3♠ med tvivl og fit 

 

→ 2ut med maximim uden fit. 

 

♠ EB642 ♥ KT82 ♦ 4 ♣ D84 
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Meld 2. Dette er en invitation med mindst 5-4 i spar og hjerter. 

 

Herpå melder Åbner: 

 

→ Pas eller præference til 2 med minimum uanset graden af fit. 

 

→ 4 eller 4♠ med maximum og fit. 

 

→ 3 eller 3♠ med tvivl og fit 

 

→ 2ut med maximim uden fit. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1♠ Pas 

1ut Pas 2♣ Pas 

2♦ Pas  ? 

 

♠ EB64 ♥ 82 ♦ KB84 ♣ D84 

 

Meld 3. Dette er en naturlig invitation til 3ut. Åbner melder pas eller 3ut. 

 

* Her følger 2 eksempler på det tidligere nævnte eksperttip: 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1♠ Pas 

1ut Pas  ? 

 

♠ BT64 ♥ 82 ♦ KB84 ♣ K84 

 

Meld 2. Makker er tvunget til at melde 2. Når han har gjort det meldes pas. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1♠ Pas 

1ut Pas  ? 

 

♠ BT64 ♥ K2 ♦ KB8742 ♣ 8 

 

Meld 2. Makker er tvunget til at melde 2. Når han har gjort det meldes pas. 
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Svarer har en udgangskrævende hånd 

 

Hvis Svarer er afklaret om slutkontrakten, meldes denne. 

 

→ Meld udgang med klarhed. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas  ? 

 

♠ D64 ♥ KBT2 ♦ ET84 ♣ K4 

 

Meld 3ut. Der er ikke længere mulighed for en majorfit. Fitten i ruder er ikke 

interessant. 

 

♠ D64 ♥ EDT852 ♦ - ♣ KB42 

 

Meld 4. Makker har en jævn hånd. 

 

Hvis Svarer er i tvivl om slutkontrakten meldes 2. 

 

 2 etablerer udgangskrav og udtrykker tvivl. 

 

2 er en konventionel melding, der intet nyt beretter om fordelingen. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas  ? 

 

♠ DT642 ♥ 52 ♦ EKD ♣ K4 

 

Meld 2. Der er tvivl, om slutkontrakten skal være 3ut eller 4. 

 

♠ DT642 ♥ EK52 ♦ D4 ♣ K4 

 

Meld 2. Der er tvivl, om slutkontrakten skal være 3ut, 4 eller 4. 

 

Efter 2 meldes naturligt videre på sådan en måde, at åbners fordeling afklares 

nedefra. 

 

 Åbner giver billigste oplysning på 2 først. 
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Det betyder, at Åbner skal melde 2, hvis der er maximal længde i hjerter. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

 ? 

 

♠ DT6 ♥ B752 ♦ EK85 ♣ K4 

 

Meld 2. Der er 4-farve i hjerter. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

 ? 

 

♠ DT6 ♥ B75 ♦ EK852 ♣ K4 

 

Meld 2. Der er 3-farve i hjerter, som er makkers farve. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

 ? 

 

♠ D6 ♥ B8753 ♦ EK8 ♣ K4 

 

Meld 2. Der er 5-farve i hjerter. Dette gælder, hvis der spilles med 4-farve åbning i 

hjerter. 

 

 2 beretter om maximal længde i hjerter. 

 

Uden maksimal længde i hjerter skal Åbner fokusere på, om der er maksimal længde 

i spar. 
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 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

 ? 

 

♠ DT6 ♥ B75 ♦ EK852 ♣ K4 

 

Meld 2. Åbner kunne have haft 4-farve i hjerter. Da det ikke er tilfældet forkastes 

2. Åbner har maximal længde i spar. 

 

 2 benægter maximal længde i hjerter. 

 

Uden maksimal længde i hverken hjerter eller spar melder Åbner efter eget valg 

naturlig 2ut, 3 eller 3. Meldes 3 eller 3 loves maximal længde i den meldte 

farve. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

 ? 

 

♠ D6 ♥ ED7 ♦ DB84 ♣ DT74 

 

Meld 2ut. Ingen maximale længder i major. Gode hold i de umeldte farver. 

 

♠ D6 ♥ K76 ♦ DB8 ♣ ED743 

 

Meld 3. Det kunne være, at en 5-farve i klør vækker makkers sleminteresse. 

 

♠ D6 ♥ 876 ♦ ED98 ♣ KD43 

 

Meld 3. Det viser 4-4 i minorfarverne og antyder et problem omkring den umeldte 

farve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Svarers videre meldinger efter 2 

 

I en del tilfælde har Åbners melding afklaret svarers tvivl. Da afslutter Svarer 

meldeforløbet ved at melde udgang. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

2 Pas  ? 

 

♠ D6432 ♥ ED74 ♦ EB7 ♣ 4 

 

Meld 4. Der er fundet 4-4 korts fit, hvilket er bedre end den mulige 5-3 fit i spar. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

3 Pas  ? 

 

♠ D6432 ♥ ED74 ♦ EB7 ♣ 4 

 

Meld 3ut. Der er ikke længere mulighed for en fit i major. 

 

 Meld udgang med klarhed. 

 

Hvis der stadig er tvivl melder Svarer naturligt videre. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

2 Pas  ? 

 

♠ D6432 ♥ ED7 ♦ EB7 ♣ 42 

 

Meld 2. Makker har 4-farve i hjerter, men det har ingen interesse. 

 

 Meld naturligt videre med tvivl. 
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Svarer har sleminteresse 

 

Hvis Svarer har sleminteresse, indleder han med 2. Derefter følger han op med: 

 

 Støtte under udgang. 

 

 3 eller 3. 

 

 V  N  Ø  S 

1 Pas 1 Pas 

1ut Pas 2 Pas 

2 Pas  ? 

 

♠ EK432 ♥ EDB4 ♦ K7 ♣ 42 

 

Meld 3. Eftersom det er en støttemelding kan det ikke udtrykke tvivl om, at 

slutkontrakten skal spilles i hjerter. Det udtrykker tvivl om niveauet, og derfor er det 

en invitation til slem. Denne aftale er egentlig kun brugbar, hvis parret spiller med 

cuebids. 

 

♠ EK43 ♥ E4 ♦ K7 ♣ KB754 

 

Meld 3. Svarer var efter 1ut ikke mere interesseret i at finde fit i major. Men en 

slem i klør kan komme på tale. Uden sleminteresse burde svarer blot melde 3ut på det 

relevante tidspunkt. Åbner kan lægge af med 3ut eller acceptere invitationen ved at 

støtte til 4. 

 

Hvornår XYUT erstattes af naturlige meldinger 

 

Der er bedst at bevare sine aftaler i så vid udstrækning som muligt. Det betyder, at 

XYUT bibeholdes i de fleste konkurrerende meldeforløb. Der er følgende 3 typer 

undtagelser: 

 

 Hvis modparten dobler 1ut 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ 1♦ 1♥ 1♠ 

1ut Dbl  ? 

 

Doblingen antyder, at vi kan være i problemer. 2♣ fra Øst er en naturlig støtte baseret 

på en svag hånd. 
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 Hvis modparten melder efter 1ut 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ Pas 1♠ Pas 

1ut 2♣  ? 

 

XYUT systemet bortfalder. 2♦ fra Øst er en naturlig melding med en svag hånd. 

 

 Hvis Svarer melder pas på åbningen 

 

 V  N  Ø  S 

1♥ 1♠ Pas Pas 

1ut Pas  ? 

 

Her er egentlig ikke tale om, at XYUT systemet bortfalder, for Åbners 1ut lover 

eksakt18-19hp. Der fortsættes naturligt. 

 

 I alle andre sekvenser bibeholdes XYUT 

 

 V  N  Ø  S 

1♦ 1♠ Dbl Pas 

1ut Pas  ? 

 

Der anvendes XYUT. 

 

V  N  Ø  S 

  Pas Pas 

1♦ Pas 1♥ Pas 

1ut Pas  ? 

 

Der anvendes XYUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


