
Side 1.
Tune den 06.08.2019

Undervisning 

Svarers melding til Åbner i minor

Først skal vi lige have præciseret fordelingspoint/støttepoint:
Renonce= 5 FP
Singleton= 3 FP
Doubleton= 1 FP

Bruges først, når vi har fundet fit (mindst 8 trumfer tilsammen).

Husk der bruges ikke fordelings/støttepoint ved sans kontrakter.

Dernæst skal vi lige præcisere 3-trins raketten:

0-5:        Pas
6-9:        Støtte til 2-trinnet eller 2 UT
10-12:    Støtte til 3-trinnet eller 3 UT
13-15:    3 UT eller ny farve
16 +:      Meld ny farve

Da en major kontrakt er vigtigere end en minor kontrakt, må vi 
aldrig forbigå en 4 farve i major uanset vi har en jævn hånd eller en
skæv hånd.

Når din makker har åbnet med 1 klør eller 1 ruder, skal du, når du 
ikke har 4 i major, se, om du har en jævn eller en skæv hånd.

Har du 6-9HP:
Er din hånd skæv, støtter du din makker. Kan du ikke støtte, men 
har 4 i ruder (hvis åbnet i klør), melde du 1 ruder. Elles må du 
melde 1UT – en sans af nød. Den lover 6-9 HP og intet om kortenes 
fordeling.
Husk: Har du 6HP, skal du melde.

Har du 10-12:
Med jævn hånd:



Side 2

a) og ikke 4 i major farverne
b) og 4 i åbners farve
c) meld 2UT    ( du skal have fit støtte til åbners minor farve)

har du ikke 4 i åbners farve eller 4 i major, skal du melde den 
anden minor farve.

Med skæv hånd:
Støt makker med 4 i farven. Ellers ny minorfarve.

Har du 13-15:
Med jævn hånd:
Meld 3UT. Du skal have 4 i makkers farve, og du må ikke have 4 i major 
farverne.

Med skæv hånd:
Meld den anden minor farve. – ( du har ikke 4 i major)

Litteraturhenvisning: 
Lars Blakset: Blaksets bridgebog: Moderne bridge. 


