
Indmeldinger 
 

En simpel indmelding lover 8-17hp og mindst 5-farve. Det er dog ikke alle hænder, der opfylder 

disse betingelser, som du bør melde ind med. Din beslutning om eventuel indmelding er afhængig 

af turneringsform, niveau og zonestilling. Angående turneringsform er der blot at nævne, at du i 

parturnering skal anlægge en langt mere aggressiv stil for indmelding end i en holdturnering. 
 

Niveau og Zonestilling 
 

Hvis du kan indmelde på 1-trinnet, præsenterer du en farve, som er højere gældende end åbners 

farve. Hvis begge parter har fit i de meldte farver, vil defensiven, når styrken er lige fordelt mellem 

de to parter, have fit i den farve, som presser modparten på 3-trinnet. Meld aggressivt ind i alle 

zonestillinger. 

 

Hvis du er nødt til at indmelde på 2-trinnet, præsenterer du en farve, som er lavere gældende end 

åbners farve. Hvis begge parter har fit i de meldte farver, vil defensiven, når styrken er lige fordelt 

mellem de to parter, have fit i den farve, som bliver presset på 3-trinnet. Meld kun aggressivt ind, 

hvis du er uden for zonen. I zonen bør med 8-12hp kun indmeldes med 6-farve eller med meget 

stærk 5-farve. Det sidste af hensyn til anvisning af udspil. 
 

Det videre meldeforløb 
 

I det videre meldeforløb er det nødvendigt at skelne mellem, om fortsætter har fit eller ej. 
 

Fortsætter har fit 
 

Selv om en indmelding har en lavere bundgrænse end en åbning, er fortsætters intervaller de samme 

som svarers. Denne taktik er nemlig i tråd med Loven. 

 

Med 6-9p og fit støttes simpelt uanset niveauet for makkers indmelding. 

Med mere end 10p og fit  overmeldes i fjendens farve. Det sikrer, at vi kan blive på lavt niveau. 

Hvis svarer støtter åbners farve, og vi har meldt en major farve, vælger du at doble med mere end 

10p og fit. 

Fortsætter har ikke fit 
 

Uden fit maner Loven til langt større forsigtighed. Fortsætter bør anlægge en konservativ stil. 

Intervallerne er ikke længere de samme som svarers. 

 

Med 0-7p meldes pas. 

Med 8-11p meldes sans billigst muligt eller ny farve. Sans lover hold i åbningsfarven. Ny farve er 

krav som regel med mindst egen 5-farve. Der kan også meldes pas, hvis ingen aktiv melding er 

egnet. 

Med mere en 12p meldes ny farve eller springes til passende niveau i sans. Ny farve er krav og sans 

lover hold. 

Hvis tredje hånd melder ny farve kan fortsætter fra 8hp doble med længde i den sidste umeldte 

farve samt tolerance for indmelders farve. Hvis fortsætter i stedet melder den umeldte farve, er 

dette naturligt uden tolerance for indmelders farve. Denne melding er ikke krav, da begge 

modstandere har vist styrke. 


