
Meldesystem – Akademisk bridgeklubb Navn:
5-kort major åpning Gyldig til: 

Signatur styremedlem: 
Åpning Svar

1♣♦: 12-21 p, 3+ kort i fargen.
1♥♠: 12-21 p, 5+ kort i fargen.

Merknader: 
• Benytt åpning 1NT/2NT om du kan - åpning 

1♣♦♥♠ benekter åpning 1NT/2NT.
• Med minst 5 kort i en farge, åpne i lengste 

farge.
• Med to 5/6-kortsfarger som lengste farger, 

åpne med den høyeste rangerte fargen.
• Uten 5-korts majorfarge, åpne med lengste 

minor. Med 3/4 i begge, åpne 1♣.
• Med minst 7 kort i en farge kan en vurdere å 

åpne 1 i fargen med minst 10 p.
• Dersom makker har passet i åpning, kan en 

vurdere å åpne med 10-11 p med minst 5 kort i
fargen.

• Pass: 0-5 p (men se hopp i ny farge).
• 2 i åpningsfargen: 

◦ 10(12)+ p og minst 5(4) kort i fargen etter 1♣♦. 
Mer info på neste side. Se også 2NT.

◦ 6-9p og minst 3 kort i fargen etter 1♥♠.
• 3 i åpningsfargen: 

◦ 6-9 p, minst 5 kort i fargen etter 1♣♦.
◦ 10-11 p, minst 3 kort i fargen etter 1♥♠.

• 1 i ny farge: 6+ p, minst 4 kort i fargen.
• 1NT: 6-9 p. Ikke sterk nok til å melde ny farge.
• 2NT: 10-11 p, NT-fordeling (etter åping 1♣♦), 

Stenberg (etter åpning 1♥♠).
• 2 i ny farge (uten hopp): 10+ p, minst 4 kort i fargen.

◦ Bruk denne hvis 1 i farge ikke er mulig.
• Enkelthopp i ny farge: 0-5 p, minst seks kort i fargen,

maks to (♣♦)/et(♥♠) kort i åpningsfargen (flukt).
• Dobbelthopp i ny farge: Splinter (renons).

1NT: 15-17 p, NT fordeling.

• NT fordeling: ingen renons eller singelton, 
maks 1 dobbelton.

• Pass: 0-7 p (men se merknader om overføring).
• 2♣: Stayman, 8+ p
• 2♦♥♠: Overføring
• 2NT: 8-9 p, ikke 4-korts majorfarge
• 3NT: 10-14 p, ikke 4-korts majorfarge

2♣: 22+ p, eller minst 8.5 spillestikk. • 2♦: 6- p (avslag).
• 2♥♠, 3♣♦: 7+ p, 5+ kort i fargen.
• 2NT: 7+ p, ingen 5-korts farge.

◦ Med (4441) fordeling og 7+ p må en lyve litt.

2♦♥♠: 6-11 p, 6 kort i fargen, god farge.

God farge: minst 2 honnører i fargen, minst 4 p i 
fargen.

• Pass: 0-15 p (men se også støtte i fargen).
• Støtte i fargen: 6+p, 2+ kort i fargen. 
• Ny farge: 16+ p, krav. Åpner støtter med minst tre 

eller honnør dobbel i meldte farge.
• 2NT: 16+ p, krav. Åpner melder 3 NT med 9-11 p, 

gjentar åpningsfargen med 6-8 p. 
• Hoppmeldinger til utgang/slem er spillemeldinger.

2NT: 20-21 p, NT fordeling. • Pass: 0-2 p (men se også overføring).
• 3♣: Stayman, 3+ p.
• 3♦♥♠: Overføring.
• 3NT: 3-10 p, ikke 4-korts major.

3(4, 5)♣♦♥♠: 4-9 p, 7(8, 9)+ kort i fargen, minst to 
honnører og 4 p i fargen. Maks et ess.

Alle svar er spillemeldinger, bortsett fra åpenbare invitter 
(feks. 4♣♦ mot samme åpningsfarge, eller 5♥♠) og 
konvensjoner (4NT).

3NT: gående minor (minst 8 kort i fargen med AKQ). • 4/5/6/7 ♣♦: pass eller korriger.
• Alle andre meldinger (bortsett fra 4NT) er for spill.



Merknader om svarmeldinger etter åpning 1♣♦♥♠: 
• Støtt makkers majorfarge om mulig, heller enn å melde din egen farge. Se også Stenbergs 2NT og 

Splinter. Når makker åpner 1♣♦, bør egen majorfarge meldes før en evt. støtter i minor.
• Svar 1 NT viser ikke nødvendigvis NT-fordeling, men benekter støtte i åpners farge og styrke til å melde

egen farge. Svar 2NT mot åpning 1♣♦ viser alltid NT-fordeling og benekter 4-kort major.
• Ny farge: meld lengste farge som styrken tillater. Med like lange farger, meld på laveste ledige trinn. 

Med fortsatt likhet, meld 4-kortsfarger nedenfra og 5/6 kortsfarger ovenfra, som i åpning.
• Enkel støtte i minorfargene (1♣ – 2♣ eller 1♦ - 2♦) benekter 4-korts major, og er krav.

◦ Melding i ny farge (uten hopp) fra åpner viser kortfarge. 
◦ Uten kortfarge meldes NT eller åpningsfargen på nytt som beskrevet under. Hoppmeldinger er krav.
◦ Hopp i ny farge er cuebid, og viser 15+ p. Her benektes kortfarge og NT-fordeling.
◦ Videre meldinger: melding i NT eller billigste melding i åpningsfargen er nå spillemelding, resten 

krav til 5 i åpningsfargen.

Åpners melding i andre runde etter åpning 1♣♦♥♠ og svar i ny farge, i prioritert rekkefølge:
• Enkel/dobbel-støtte/utgang (kun major?) i makkers farge med 12-14/15-17/18-21 p og 4+ kort i makkers

farge. Justeres dersom meldingene allerede er på 2-trinnet.
◦ Med minorstøtte, meld gjerne NT som under om fordelingen tillater det.

• Med 12-14 p og NT-fordeling: meld NT billigst mulig.
• Med 18-19 p og NT fordeling: hopp i NT.
• Ny farge på 1-trinnet med 12+ poeng og minst 4-4 i de meldte fargene.
• Ny lavere rangert farge på 2-trinnet med 12+ p og minst 5-4 i de to meldte fargene
• Ny høyere rangert farge på 2-trinnet med 15+ p og minst 4-4 i de to meldte fargene (reversmelding).
• Hopp i ny farge med 18+ p og minst 5-5 i de to meldte fargene.
• Gjentagelse av åpningsfargen: ekstra lengde i fargen, ikke støtte i makkers farge. Meld billigste melding 

med 12-14 p, hopp med 15+ p.
• Med enkelte (4441) fordelinger, eller 5-4 i ♥♠, kan det bli nødvendig å lyve litt. Vurder hva som er beste 

melding.
Når du ikke er i en kravsituasjon: ny farge er krav, melding i NT viser normalt 18-19p og NT-fordeling.

Overføring: Overføring er å fortelle om en/flere farge(r) eller NT ved å melde en annen farge eller NT.
• Etter åpning 1NT: 

◦ 2♦♥: viser minst 5 kort i ♥/♠, alle styrker. Åpner melde 2♥♠ (evt. 3♥♠ med 4-kortsstøtte).
◦ 2♠: 0-7p med minst 6 kort eller 5-5 i ♣/♦,  eller 13+p med minst 5-5 i ♣/♦. Åpner melder 2NT hvis ♦ 

er lengste minor, ellers 3♣. Svarhånda melder pass eller 3♣♦ med svak hånd, og avgir cuebid med 
den sterke varianten.

◦ Overføring (og Stayman) brukes også etter innmelding 1NT, men ikke hvis motparten aksjonerer i 
mellom.

• Etter åpning 2NT/2♣-2NT: som etter åpning 1NT, men med justerte poeng, og alle meldinger 1 trinn 
opp. Samme etter naturlig innmelding 2NT (men ikke etter hopp til 2NT).

• Ny farge etter overføring er naturlig og krav. Minst invittstyrke hvis alternativ delkontrakt i NT eller en 
vist farge er tilgjengelig, ellers krav til utgang. NT-åpner viser tilpass, evt. cuebid med tilpass til siste 
viste farge når det er plass til det. Åpner melder NT uten tilpass til noen av fargene.

• Hopp i farge etter overføring er cuebid med overført farge som trumf. 

Fire generelle krav til å skulle aksjonere (minst et må være oppfylt):
• Tilleggstyrke som det er viktig å få vist. Beskriv din hånd så godt som mulig.
• Kravsituasjon. Beskriv din hånd så godt som mulig.
• Ser du en potensielt bedre kontrakt? Meld (mot) denne.
• Sperremeldinger når hånden og posisjonen tilsier det.



Konvensjoner: Husk å avtale på forhånd hvilke konvensjoner dere spiller med!
• Stayman: 2♣ etter åpning eller innmelding 1NT. Meldingen spør etter 4-korts major, og viser minst 

innvittstyrke og nøyaktig 4 kort i en majorfarge selv. 
◦ Svar 2♦ uten 4-korts major, 2♥♠ med fire kort i fargen, og 2♥ med fire kort i begge majorfargene. 

▪ 3♣♦ fra svarhånden etter Stayman er naturlig og sleminvitt.
▪ Andre svar klargjør styrke og majorfordeling.

◦ Stayman brukes ikke hvis motparten aksjonerer etter NT-meldingen.
◦ Tilsvarende brukes 3♣ etter åpning 2NT, (2♣ – 2♦ - 2NT)  og ekte innmeldinger i 2NT (kan være 

etter dobling), med justerte poeng om nødvendig, og tilsvarende svar.
• 4. farge-krav: melding av 4. farge etter åpning 1♣♦♥♠ viser 8+ p. Brukes for å søke fordeling og/eller 

stopper i 4. farge. Brukes dersom ikke annen naturlig melding egner seg. 
Svar på 4. farge-krav:
◦ Melding i NT viser stopper i 4. farge.
◦ Gjentagelse av egen farge viser ekstra lengde.
◦ Støtte i makkers farge viser støtte til evt. ekstra lengde.
◦ Høyning i 4. farge eller hopp i andre farger viser tilleggsstyrke. Brukes med varsomhet.

• Blackwood: 4NT er spørsmål etter ess. (Unntak: 2♣ – 2♦ – 4NT. Da er det kvantitativt.)
◦ I trumfkontrakt: trumf konge teller som ess. Svar 5♣ for 0 eller 3 ess, 5♦ for 1 eller 4 ess, 5♥ for 2 

eller 5 ess uten trumf dame, 5♠ for 2 eller 5 ess med trumf dame. Svar på 6-trinnet viser to ess og 
renons i fargen som meldes (dette er ikke obligatorisk - meld aldri 6 over trumffargen her).
▪ Videre meldinger: meld trumffargen, evt. pass, for å stoppe.
▪ En kan evt. melde 5♠ (hvis ♠ ikke er trumf), som ber makker melde 5NT, som passes.
▪ Billigste melding som ikke er trumffargen (etter svar 5♣♦) er spørsmål etter trumfdamen. Uten 

trumfdamen, svar med trumffargen. Med trumfdamen, vis den lavest rangerte kongen.
▪ 5 NT er spørsmål etter konger. Svar med den lavest rangerte kongen. Med ingen konger, meld 

trumffargen.
▪ Andre meldinger under 6 i trumffargen spør etter 3. kontroll (Q eller dobbelton) i fargen. Åpner 

melder 7 i trumffargen med 3. kontroll. 
◦ Alternativ i NT kontrakt: svar 5♣ for 0 eller 4 ess, 5♦♥♠ for 1, 2 eller 3 ess. Deretter er 5NT 

spørsmål etter konger, svar på samme måte.
◦ Åpning 4NT: spør etter et gitt ess. Meld 5♣ med ingen ess, 5NT med to eller flere ess. Meld 

5♦♥♠/6♣ med esset i fargen som meldes.
• Splinter: dobbelthopp i ny farge etter åpning 1♣♦♥♠ (og i andre sammenhenger der det passer) viser 

støtte i makkers farge og renons (evt. singelton) i den meldte fargen. Krav til utgang.
◦ Videre meldinger: spillemeldinger/invitt i avtalt farge, cuebids og konvensjoner.

• Michael's cuebid: Innmelding i motpartens farge (etter åpning 1♣♦♥♠/2♦♥♠) viser to femkortsfarger:
◦ Over 1♣♦/2♦: meldingen viser minst 5-5 i major. Makker melder beste farge for 

delkontrakt/invitt/utgang. Melding i ny farge eller NT er for spill.
◦ Over 1/2♥♠: viser 5 i den andre majorfargen og 5 i en minorfarge. Makker kan melde 2 NT om 

mulig for å spørre etter minorfargen. Ellers svar som over.
◦ Hoppinnmelding i NT etter åpning 1♣♦/2♦ viser 5 kort i motsatt minor og 5 kort i ♥ eller ♠. Makker 

kan ta ut i major for pass/korriger. Hoppinnmelding i NT etter åpning 1/2♥♠ viser 5-5 i minor.
• Stenberg: Svar 2NT etter åpning 1♥♠. Viser støtte i åpningsfargen (benekter evt. Splinter). Krav til 

utgang (12+ p). Åpner svarer slik, i prioritert rekkefølge
◦ Med en renons: meld denne på 4-trinnet (3♠ med renons i ♠ hvis åpning var 1♥).
◦ Med 12-14p, meld 4 i åpningsfargen.
◦ Med 18-19 og NT-fordeling, meld 3NT.
◦ Med tillegg (15+ p) og en singleton, meld denne på 3-trinnet (3♠ kan være renons).
◦ Med tillegg (15+ p), men ingen kortfarge, meld 3 i åpningsfargen (benekter også 18-19 NT).
◦ Videre meldinger er kontrollmeldinger og konvensjoner



Kunstige doblinger, redoblinger og pass.
• Opplysende dobling: Brukes i første/andre runde etter at motparten åpner naturlig i farge, når makker 

ikke har aksjonert. Viser minst 3(4) kort i de 3(2) umeldte fargene og 12+ poeng.
◦ Med 18+ poeng kan en doble opplysende og melde egen farge eller NT i neste runde, uten dekning i 

alle umeldte farger.
◦ I 4. hånd etter to pass kan en doble med 8+ p.
◦ Med 12-17 p, men ingen mulighet for innmelding eller opplysende dobling, meld pass.

▪ Opplysende dobling kan evt. komme i neste runde hvis fordelingen tilsier det.
◦ Opplysende dobling kan gjentas i neste runde med 18+ p med dekning i alle umeldte farger, når 

makker svarer negativt.
◦ Etter naturlig åpning i NT viser dobling minst samme styrke som åpner.

• Svar på opplysende dobling, når spilleren i mellom melder pass eller redobler:
◦ Ny farge: meld billigst mulig med 0-7 p, hopp med 8+ p. Hopp viser minst 4 kort i fargen.
◦ NT: 8-10/11+ p og NT-fordeling, stopper i åpningsfargen.
◦ Overmelding av åpningsfargen: 8+ p og krav. Spør etter stopper i åpningsfargen og/eller lengste 

farge. Brukes hvis ekte melding ikke egner seg.
• Svar på opplysende dobling, når spilleren i mellom avgir bud:

◦ Pass med 0-7 p, ny farge (uten hopp), NT eller overmelding med 8+ p, som over.
◦ Hopp i ny farge setter fargen som trumf (minst 5 kort i fargen) og er krav til utgang (12+ p).

• Negativ dobling: Brukes etter ekte fargeinnmelding på 1 og 2-trinnet over makkers åpning 1♣♦♥♠. Viser 
6+ p og umeldte farger.

• Etter åpning, pass fra makker og så innmelding fra 4. hånd kan åpner doble i 2. runde for å vise tillegg 
og umeldte farger.

• Støtte (re)dobling (kun etter avtale): etter åpning 1♣♦♥♠, makker svarer med ny farge uten hopp (på 1 
eller 2 trinnet) og 4. hånd aksjonerer, viser (re)dobling fra åpner 3-kortstøtte i makkers farge. Støttebud 
viser minst 4, andre meldinger viser maks 2.

• Redobling etter at makker åpner og spilleren imellom dobler (opplysende) viser 10+ p og maks to kort i 
åpningsfargen. Kan kombineres med sterk støtte i åpningsfargen etter avtale.

• Kravpass: i en posisjon der dobling er negativ, er pass krav, og brukes for å få straffedoble. Dersom 4. 
hånd passer, skal åpner doble. Svarhånden må ta ut dersom pass var ment naturlig (0-9 p).

Innmeldinger (første melding etter motpartens åpning – se også opplysende doblinger):
• Vanlig innmelding i farge: 8-17 p, minst 5 kort i fargen.

Svar på innmeldinger: 
◦ Enkel-/dobbel-støtte/utgang med 6-9/10-15/16+p og minst 3 kort i makkers farge.
◦ Ny farge/hopp i ny farge: 6-11/12+ p og minst 5 kort i fargen.
◦ NT: 10-12/13-15p, stopper i åpningsfargen.
◦ Motpartens farge: minst 8 p, krav. Ikke støtte i makkers farge.

• Innmelding i NT (uten hopp): åpning 1 NT (15-17p, NT-fordeling), stopper i åpningsfargen.
Svar: som etter åpning 1NT/2NT (med justert styrke).

• Hender som er for sterke til innmelding i farge eller NT kan doble og så melde farge eller NT i neste 
runde etter potensielt negativt svar fra makker.

• Hopp i ny farge: 6-11 p, minst 6 kort i fargen (som tilsvarende åpningsmelding).
• Overmelding (motpartens farge) eller  hopp i NT etter åpning 1♣♦♥♠/2♦♥♠: Michael's cuebid.

Kontrollmeldinger (cue-bids): en kontrollmelding er melding i sidefarger etter trumf er avtalt, og viser 1. eller 2. 
kontroll i fargen (A, K, singelton eller renons). Brukes til å undersøke slem-muligheter.

• En skal alltid kontrollmelde med laveste sanne melding, når en er usikker på hva sluttkontrakten skal 
være. Hopper makker over en melding, mangler han kontroll i den fargen som hoppes over.

• En kontrollmelding kan samtidig fastsette trumf, hvis trumf ikke er eksplisitt avtalt tidligere.


