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NEGATIV DOBLING 
 

Den Negative dobling forekommer udelukkende fra Svarer, og træder kun i kraft efter 

en indmelding i farve med eller uden spring direkte efter en almindelig 

åbningsmelding. En Negativ dobling viser: 

 

1. Lyst til at melde. 

 

2. 4-farve i samtlige umeldte major farver. 

 

Da åbner og indmelder kan have meldt fra ingen til begge majorfarver, før svarer skal 

melde, vil de specifikke krav til, hvad den negative dobling lover afhænge af dette. 

 

Der er netop én umeldt majorfarve 
 

Hvis der indledende er meldt en minor og en major, er der kun en umeldt majorfarve. 

I en sådan sekvens lover en dobling eksakt 4-farve i den umeldte majorfarve. 

 

 V   N  Ø   S 

1 1  Dbl 

 

Østs dobling lover eksakt 4-farve i spar. Svarer har mindst 6hp, men er styrkemæssigt 

ubegrænset opadtil. Hvis Syd støtter indmelder i hjerter, ved Vest, at han kun skal 

støtte svarer med en 4-farve i spar. Svarer kan sidde med: 

 

♠ B875 ♥ 65 ♦ DB5 ♣ DT74 

 

eller 

 

♠ EKD6 ♥ E5 ♦ DB5 ♣ EB74 

 

Som en konsekvens af dette lover svarer mindst en 5-farve i den umeldte major, hvis 

svarer melder farven frem for at afgive negative dobling. 

 

 V  N  Ø  S 

1 1 1 

 

Østs 1 lover mindst 5-farve i spar. Øst har mindst 6hp, men er styrkemæssigt 

ubegrænset opadtil. Hvis Syd støtter indmelder i hjerter, ved Vest, at han kan støtte 

svarer med en 3-farve i spar. En fantastisk konkurrencemæssig fordel. Svarer kan 

sidde med: 
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♠ B8752 ♥ 6 ♦ DB5 ♣ DT74 

 

eller 

 

♠ EKD654  ♥ - ♦ DB5 ♣ EB74 

 

Alle de følgende regler i dette afsnit er kun gældende ved netop én umeldt 

majorfarve. 

 

 §1→ Dobling lover 4-farve. 

 

 §2→ Melding af den umeldte major lover mindst 5-farve. 

 

Desværre er  §1 kun absolut gyldig ved indmelding af 1♥. Ved alle andre 

indmeldinger kan en dobling indeholde mere end 4-farve i den umeldte majorfarve. 

Denne undtagelse vil altid være baseret på, at svarhånden ikke har styrke nok til at 

melde 2-o-1. 

 

 V   N  Ø   S 

1 1♠   ? 

 

♠ 52 ♥ ED965 ♦ DB5 ♣ DT7 

 

Meld 2♥. Lover mindst 5-farve. Der er styrke til at melde 2-o-1. 

 

§3→ 2-o-1 i umeldt major lover mindst 5-farve og mindst 10hp. 

 

♠ 52 ♥ ED96 ♦ 852 ♣ DT72 

 

Meld dobler. Lyst til at melde med 4-farve i den umeldte majorfarve. 

 

♠ 52 ♥ ED962 ♦ 85 ♣ DT72 

 

Meld dobler. Svarer har lyst til at melde, men ikke styrke til at melde 2-o-1. Så gør 

det ikke noget, at der er mere end 4-farve i den umeldte majorfarve. 

 

§4→ En dobling med svag hånd kan indeholde ekstra længde i den umeldte major. 

 

Hvis modpartens indmelder på 2-trinnet, er det styrkemæssige krav ikke så stramme 

til at afgive en negativ dobling som at melde 2-o-1. Lysten til at melde kan være til 

stede med svage kort: 
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 V   N  Ø   S 

1♠ 2♣   ? 

 

♠ 52 ♥ ED96 ♦ BT852 ♣ 72 

 

Meld dobler. Det værste, der kan ske er, at makker bliver tvunget til at genmelde en 

5-farve. 

 

§5→ En dobling af indmelding på 2-trækket lover ikke ekstra styrke. 

 

Hvis svarer har en farve, der er længere end 4-farven i major, bør denne farve meldes, 

hvis farven er umeldt, og hånden har udgangskrævende styrke. 

 

 V   N  Ø   S 

1♠ 2♣   ? 

 

♠ 52 ♥ ED96 ♦ KB852 ♣ 72 

 

Meld dobler. Hvis der indledes med 2♦, kan en eventuel hjerterfit forsvinde, hvis Syd 

støtter sin makker. 

 

♠ B2 ♥ ED96 ♦ KB852 ♣ E2 

 

Meld 2♦. Det er planen at følge op med 3♥, uanset om det er makker eller modparten, 

der holder meldingerne i live. 3♥ viser da mindst 5-4 i henholdsvis ruder og hjerter. 

Med udgangskrævende styrke kan slutkontrakten i få tilfælde være på slemniveau, og 

så er det vigtigt at have styr på længderne i de meldte farver. 

 

 

 

 

§6→ Med 5-4 i de umeldte farver meldes 5-farven, når svarer har udgangskrævende 

styrke. 

 

 §7→ Afgiv en negativ dobling med eksakt 4-farve i den umeldte major på en hånd 

under udgangsstyrke, selv om denne indeholder en længere minorfarve. 
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Der er to umeldte majorfarver 
 

Hvis der er åbnet og indmeldt i minor er der to umeldte majorfarver. I en sådan 

sekvens lover en dobling som regel eksakt 4-farve i begge umeldte majorfarver. 

 

 N  Ø  S  V 

1 1  Dbl 

 

Syds dobling lover i princippet eksakt 4-farve i både hjerter og spar. Syd har mindst 

6hp, men er styrkemæssigt ubegrænset opadtil. Hvis Vest støtter indmelder i ruder, 

ved Nord, at han kan støtte svarer i den major farve, hvor han selv har 4-farve i 

major. En utrolig konkurrencemæssig fordel. Svarer kan sidde med: 

 

♠ B875 ♥ DT74 ♦ DB5 ♣ 74 

 

eller 

 

♠ EKD6 ♥ EB75 ♦ DB5 ♣ E4 

 

Når der er to umeldte major farver, medfører det ikke den konsekvens, at svarer lover 

en 5-farve i major, såfremt at svarer melder en major farve frem for at afgive negativ 

dobling. I stedet lover dette blot mindst 4-farve i den meldte farve og antyder, at der 

nok ikke er 4-farve i den anden major farve. 

 

N  Ø  S  V 

1 1 1 

 

Syds 1 lover mindst 4-farve i spar. Syd har mindst 6hp, men er styrkemæssigt 

ubegrænset opadtil. Svarer kan sidde med: 

 

♠ B875 ♥ T8 ♦ DB53 ♣ D42 

 

eller 

 

♠ EKDT ♥ D5 ♦ B52 ♣ EKB4 

 

eller 

 

♠ EKT85 ♥ D5 ♦ B52 ♣ B42 

 

Alle de følgende regler i dette afsnit er kun gældende ved to umeldte majorfarver. 
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§8→ Dobling lover 4-farve i begge majorfarver. 

 

§9:→ Melding af en umeldte major lover mindst 4-farve. 

 

Hvis svarer har 5-4 i de umeldte majorfarver, er det muligt at vælge mellem 2 

forskellige strategier. Det endelige valg vil blive afgjort af, hvor stærk svarers hånd 

er. 

 

 V   N  Ø   S 

1♣ 1♦   ? 

 

♠ KT652 ♥ EB96 ♦ 852 ♣ 7 

 

Meld Dobler. Der er ikke styrke til at først at melde 1♠ og dernæst at følge op med 

2♥. Doblingen taber 5-farven, men den får præsenteret begge farver i et hug. 

 

♠ KT65 ♥ EB962 ♦ ED2 ♣ 7 

 

Meld 1♥. Det lover i første omgang 4-farve. Når svarer i næste runde følger op med 

2♠, etableres udgangskrav med mindst 5-4 i de to farver. 

 

 V   N  Ø   S 

1♦ 2♣   ? 

 

♠ KT65 ♥ EB962 ♦ D5 ♣ 72 

 

Vælg mellem Dobler og 2♥. Der er styrke til at melde 2♥, så det er en fin melding, 

hvis modparten forholder sig passive. Støtter Syd sin makker til 3♣, vil det være 

bedst at have indledt med en dobling, da 3♠ nu er udgangskrav fra både åbner og 

svarer. 

 

§10→ Med 5-4 i de umeldte majorfarver meldes 5-farven, når svarer har styrke til 

efterfølgende at melde 4-farven. 

 

 §11→ Med 5-4 i de umeldte majorfarver afgives en Negativ dobling, hvis svarer 

ikke har styrke til at præsentere begge farver i to tempi. 
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Åbners melding efter en Negativ dobling 
 

Den Negative dobling er krav, med mindre fjerde hånd melder aktivt. Uanset hvor 

mange majorfarver den Negative dobling viser, så bruger åbneren sit grundsystem 

som om, at svareren havde meldt 1 træk i major. Hvis åbner har fit støttes efter 

styrke. 

 

 V  N  Ø  S 

1 1♠ Dbl Pas 

 ? 

 

♠ KT6 ♥ EB96 ♦ D5 ♣ K965 

 

Meld 2♥. Dette lover 12-15 point typisk med fit. 

 

♠ ET6 ♥ EB96 ♦ 5 ♣ KD652 

 

Meld 3♥. Dette lover 15-18 point altid med fit. 

 

§12→ Støt efter styrke. 

 

Der er en sekvens, hvor åbner får en ekstra mulighed i forhold til et uforstyrret 

meldeforløb. 

 

 V  N   Ø  S 

1 1♥  Dbl Pas 

 ? 

 

♠ KT6 ♥ 96 ♦ ED52 ♣ K965 

 

Meld 1♠. Dette er en præference, der altid benægter fit, men lover tolerance. Med en 

4-farve i spar springes til 2♠ med samme styrke for at vise ægte fit. 

 

Uden fit til en umeldt majorfarve melder svarer som sagt efter principperne i sit 

grundsystem. Her følger dog en del specifikke små pointer: 
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 V  N  Ø  S 

1 1♥ Dbl Pas 

 ? 

♠ T6 ♥ 96 ♦ ED52 ♣ ED965 

Meld 2♣. Principperne om revers eksisterer stadig efter Negativ Dobling, så 2♦ lover 

mindst 16hp. 

 

♠ T6 ♥ 962 ♦ ED5 ♣ ED965 

 

Meld 2♣. Uden hold i modpartens farve bør man undgå 1ut. 

 

♠ T6 ♥ 962 ♦ ED52 ♣ ED96 

 

Meld 1ut. Uden hold i modpartens farve kan man ikke altid undgå 1ut. Hvis svarer 

efterfølgende har lyst til at melde 3ut, bør han uden eget hold spørge åbner om dette 

ved at overmelde i fjendens farve. 

 

§13→ Åbners revers lover ekstra styrke. 

 

§14→ Åbners genmelding vil ofte blot være 5-farve. 

 

§15→ Åbners 1ut kan være en nødmelding uden hold. 

 

 V  N  Ø  S 

1♦ 2♣ Dbl Pas 

 ? 

♠ B7 ♥ K96 ♦ ED952 ♣ D96 

 

Meld 2♦. Selv om der er hold i klør, er der ikke styrkemæssigt grundlag til at melde 

2ut, da svarer ikke har garanteret 10hp. 

 

♠ B72 ♥ K96 ♦ ED95 ♣ D96 

 

Meld 2♥. Dette er en præference, så det lover ikke fit. 

 

♠ 2 ♥ KB6 ♦ EDB95 ♣ KD96 

 

Meld 2ut eller Pas. Da svarer ikke har garanteret mere end 6hp, skal åbner mindst 

have 16hp for at melde 2ut. Dette lover ikke en jævn hånd, da åbner jo så havde åbnet 

med 1ut. Åbner kan også tage chancen for at lave en god forretning ved at konvertere 

doblingen til straf. 
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§16→ Åbners 2ut lover tillæg. 

 

Hvis fjerde hånd melder aktivt forsvinder åbners pligt til at holde åbent. Det betyder, 

at åbner kun melder aktivt af lyst. 

 

Meld Pas. Der er ikke fit til svarers 4-farve, og en frivillig genmelding garanterer en 

6-farve. 

 

 V  N  Ø  S 

1♣ 1♠ Dbl 2♠ 

 ? 

 

♠ 5 ♥ D92 ♦ EB95 ♣ EKD64 

 

Meld Dobler. En styrkedobling, der benægter ægte fit til svarers majorfarve. 

 

§17→ Åbners dobling er en styrkedobling. 
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De videre meldinger 

 

I anden melderunde fortsættes efter naturlige principper. Endnu en gang er det dog 

nødvendigt at fremhæve nogle pointer. 

 

 V  N  Ø  S 

1♦ 2♣ Dbl Pas 

2♦ Pas  ? 

 

♠ ED52 ♥ BT8654 ♦ - ♣ 964 

 

Meld 2♥. Dette er en genmelding af egen farve, så det lover en svag hånd tenderende 

en 6-farve i hjerter og 4-farve i spar. 

 

 V  N  Ø  S 

1♠ 2♦ Dbl Pas 

2♠ Pas  ? 

 

♠ 2 ♥ BT86 ♦ 873 ♣ KDBT64 

 

Meld 3♣. Ny farve efter en negativ dobling er ikke krav. Det viser en langfarve, som 

svarer af styrkemæssige årsager ikke kunne melde i første melderunde. 

 

♠ E2 ♥ BT86 ♦ 873 ♣ EKBT 

 

Meld 3♦. Overmelding i fjendens farve. Dette skaber udgangskrav og udtrykker tvivl 

om slutkontrakten. 

 

§18→ Ny farve efter en Negativ dobling fra svarer lover langfarve og en svag hånd. 

 

§19→ Overmelding fra åbner eller svarer fra og med 2. melderunde skaber 

udgangskrav og udtrykker tvivl om slutkontrakten. 

 

 

 

 

 

 


