XY-UT LET
Denne konvention træder i kraft, når åbner har genmeldt
1ut på svarers 1-0-1. Eksempelvis:
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Åbningshånden er limiteret, 12-14hp, og svarer er kaptajn.
Svarer vurderer om hans hånd er svag, inviterende,
udgangskrævende eller sleminviterende.
System:
Svarer melder 2 med en inviterende hånd. Herpå skal
åbner altid melde 2. Derefter afgiver svarer en naturlig
invitation.
Svarer melder 2 med en udgangskrævende hånd. Herpå
afgiver åbner laveste fordelingsoplysning. Begge parter
melder naturligt videre.
Svarer melder 2, 2 eller 3 med en svag hånd. Åbner
melder pas, men kan præferere tilbage til svarers
førstmeldte majorfarve undtagen efter 3.
Svarer kan spærremelde med 3, 3 og 3 med svag
hånd.
Svarer kan melde 2ut med inviterende hånd.
Svarer kan melde udgang med udgangskrævende hånd.

Taktik:
Med svag hånd:
Svarer genmelder 5-farve i major med mindre hånden er
sansegnet. Med 5-4 i major melder svarhånden 2 med 4farve i hjerter, hvorpå åbner præfererer. Derimod melder
svarer også 2, hvis 4-farven er i spar. Svarer melder kun
3 med 6-farve, med mindre det er åbners farve.
Med inviterende hånd:
Svarer melder 2ut, med mindre der er ekstralængde i
major, fit til åbners minor eller egen 6-farve i minor.
Svarer genmelder altid 5-farve efter 2 på 2. Med 5-4 i
major melder svarer 2 med 4-farve efter 2 på 2.
Derimod melder svareren også 2, hvis 4-farven er i spar.
Med 5-farve i en major og 4-farve i en minor genmelder
svarer altid sin major efter 2 på 2. Svarer viser altså
kun sin minorfarve, hvis der er højst 4-farve i major.
Med udgangskrævende hånd:
Åbner viser længde i en farve ved at melde denne på 2.
Åbner afgiver billigste oplysning på 2, så overspringes
en melding har åbner ikke længde i denne farve. Åbner
kan melde 2ut med 4-4 i minor eller med egen dårlig 5farve i minor på 2. Hvis svarer overspringer en melding
efter svar på 2 benægter han interesse i denne farve.
Svarer bør kun melde en minorfarve med sleminteresse
eller skræk for en umeldt farve.

