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Åpningsmeldinger
• Plan for kvelden:

– Valg av åpningsmelding på 1-trinnet, med fokus på 
åpning 1♣♦♥♠.

– Svar på åpninger.
– Åpners andre melding i kravsituasjon.

• Åpningsmelding: første bud i en auksjon.
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Åpningsmeldinger
• Med 12 honnørpoeng (HP) kan (skal) du åpne auksjonen med et 

bud.
• Åpning 1NT: 15-17 HP, NT-fordeling.

– Åpne 1NT hvis du kan, heller enn 1 i farge!
– Tilsvarende for 2NT med 20-21 HP.

• Åpning 2♣: minst 22 HP eller minst 8.5 spillestikk. Kravåpning.
• Fargeåpning 2♦ og oppover: sperremelding (under 12 HP).
• Mer om åpning 1NT og høyere neste uke.
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Åpning 1♣♦♥♠
• Med minst 5 kort i lengste farge: åpne med 1 i lengste farge.

– Med to farger med 5 eller 6 kort i, åpne med høyeste 
rangerte av disse fargene.

• Med kun 4 kort i lengste farge, åpne med 1 i lengste 
minorfarge.
– Åpning 1♣♦ kan altså være på bare 3 kort i fargen.
– Dersom du må velge mellom flere farger med 3 eller 4 

kort, åpne med laveste rangerte av disse fargene.
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Valg av åpningsmelding
Eksempler

♠K9754 ♥743 ♦AQ2 ♣KJ – åpne 1♠.
♠4 ♥A5 ♦KQJ42 ♣K8654 – åpne 1♦
♠AJ32 ♥K54 ♦A732 ♣73 – åpne 1♦
♠AQ42 ♥J84 ♦KQ4 ♣A54 – åpne 1NT
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Valg av åpningsmelding
Eksempler

♠Q5 ♥AKJ852 ♦AK2 ♣J4 – åpne 1♥
♠K732 ♥9732 ♦AQ6 ♣A3 – åpne 1♦
♠AQ42 ♥J84 ♦KQ4 ♣AK4 – åpne 1♣
♠743 ♥K4 ♦A83 ♣K9632 – «åpne» pass.
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Svar på åpning
● Dersom du skal melde etter at noen har åpnet, gjelder andre 

«regler», avhengig av om det var makker eller en motsander som 
åpnet.

● Her skal vi dekke svarmeldinger, altså meldinger der makker åpner 
1♣♦♥♠ og motspilleren i mellom melder pass (eller dobler).

● Vi dekker også åpners melding i 2. runde, dersom svarhånda avgir en 
kravmelding.

● Melding etter at en motstander åpner kalles innmeldinger. Det skal vi 
lære senere.
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
● Første prioritet: dersom du har mindre enn 6 HP, meld pass, 

eller hopp i farge for å flykte. 
● Mer om hopp i farge senere.

● Eksempel: med denne hånda melder du pass uansett hvilken 
farge makker åpner i.

                           ♠98 ♥962 ♦ A964 ♣9543
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
Andre prioritet: støtt makker etter åpning 1♥♠ om du har 

minst 3 kort i fargen (slik at dere har minst 8 til sammen).
– Å støtte makker betyr å melde fargen makker meldte.
– Meld 2/3 i fargen med 6-9/10-11 HP.
– Med minst 12 HP, meld 2NT (Stenberg). Mer om Stenberg i en 

senere leksjon.
– 4 i fargen bør kun meldes med minst 5 kort i fargen og 8-10 

HP, slik at det er lite sannsynlig at det står slem.
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
● Eksempler: makker åpner 1♥.  Med disse hendene svarer du

♠983 ♥A63 ♦ K432 ♣J954 – 2♥
♠K983 ♥A763 ♦ K4 ♣1094 – 3♥
♠Q874 ♥AK74 ♦ Q63 ♣AJ – 2NT.

♠Q87 ♥KQ5734 ♦ Q63 ♣4 – 4♥ (sperremelding).
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
● Tredje prioritet: meld ny farge.

● Meld din lengste farge som du har styrke til – så billig som mulig 
(altså uten å hoppmelde).

● For å melde på 1 trinnet kreves det minst 6 hp. Må du melde på 
2 trinnet kreves det minst 10 hp.

● Her kan det forekomme at du melder din nest lengste farge, hvis 
du ikke er sterk nok til å melde den lengste.

● Dersom du må velge mellom flere like lange farger, meld 4-
kortsfarger nedenfra og 5-kortsfarger ovenfra, som i åpning.
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
● Tredje prioritet: meld ny farge.

– Eksempler etter at makker åpner 1♥:
♠AK84 ♥93 ♦103 ♣86542: meld 1♠.
♠AK84 ♥93 ♦103 ♣AQ542: meld 2♣. 

– Denne viser minst 10 hp, siden det er på 2-
trinnet. Du kan jo ikke melde 1♣ nå.

♠AK84 ♥93 ♦A103 ♣A542: meld 1♠ 
– Ikke meld 2♠ - det er hopp i farge, og viser en 

svak hånd! 
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
● Fjerde prioritet: støtt makkers farge etter åpning 1♣♦ med minst 5(4) kort i fargen.

● Meld 2 i fargen med minst 10 HP og 3 i fargen med 6-9 HP (motsatt av etter 
åpning 1♥♠).

● 2 i fargen er krav!
● Mer om videre meldinger her i en senere leksjon.

● 3 i fargen viser minst 5 kort i fargen. 2 i fargen kan være på bare 4 kort.
● Med kun 4 kort i makkers minorfarge og ikke ny farge å melde, meld 1/2 NT 

med 6-9/10-11 hp.
● Med en sterkere hånd kan en melde 2 i fargen med bare 4 kort i fargen.
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
● Eksempler: makker åpner 1♣. Med disse hendene melder 

du:
♠A6 ♥986 ♦1054 ♣KJ854 – 3♣ (ikke krav).
♠432 ♥Q32 ♦J82 ♣A942 – 1NT (ikke krav).
♠K64 ♥Q9 ♦K4 ♣AKJ843 – 2♣ (krav).
♠Q54 ♥K87 ♦A84 ♣Q732 – 2NT (ikke krav).

● Merk at ingen av disse hendene har minst 4 kort i en 
annen farge!
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
● Femte prioritet: dersom du ikke kan støtte makkers 

farge og ikke er sterk nok til å melde din egen 
farge, men har 6-9 hp, meld 1NT.
● Dette er en av veldig få NT meldinger som ikke 

trenger å ha jevn fordeling. Jo høyere rangert 
farge makker åpner med, jo mer ujevn 
fordeling kan svar 1NT ha.
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Svar på åpning 1♣♦♥♠
Eksempler:

Makker åpner 1♣, og du har denne hånden:

♠A43 ♥765 ♦K94 ♣8652 – meld 1NT.
● Denne viser alltid fordeling 3334, siden alle andre hender kan melde ny farge på 1-trinnet eller 3♣.

Makker åpner 1♥, og du har denne hånden:

♠8 ♥K2 ♦Q8532 ♣K9742 – meld 1NT
● Denne benekter 4 kort spar og 3 kort hjerter, som ellers kunne meldes. Hånden er ikke sterk nok til å 

melde kløver eller ruter på 2-trinnet.

Makker åpner 1♠, og du har denne hånden:

♠7 ♥A832 ♦Q843 ♣J963 – meld 1NT
● 1NT benkter 3 kort spar, men kan ha alle mulige fordelinger utover det, da den ikke er sterk nok til å 

kunne melde noen ny farge.
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Makker åpner med 1♣ eller 1♥
Hva svarer vi med disse hendene (et svar etter 1♣ og et etter 
1♥)?

♠765 ♥Q8 ♦KQJ654 ♣82
♠A532 ♥10986 ♦54 ♣763
♠AQ7 ♥KQ5 ♦AKQJ ♣J72

♠KQ54 ♥AJ102 ♦Q2 ♣987 
♠K5 ♥Q108 ♦J1098 ♣K875
♠AK98652 ♥5 ♦Q7 ♣732
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Åpners melding i 2. runde
● Nå begynner det å bli mange mulige meldesekvenser, men vi 

definerer også ganske klare regler for meldinger av åpner i 2. 
runde.

● Disse gjelder etter åpning 1♣♦♥♠, og svar i ny farge (som er krav). 
Svarene er skrevet opp i prioritert rekkefølge.

● Med svar i åpningsfargen eller ekte svar i NT (disse svarene er ikke 
krav) kan kontrakten ofte settes direkte, en kan evt. invittere eller 
be makker velge mellom to alternativer. Pass er også et godt 
alternativ med 12-14 hp.
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Åpners melding i 2. runde
1) Støtt makkers (major) farge om du kan. Vis styrken direkte: 

2 med 12-14 hp, 3 med 15-17 hp og 4 med 18-21 hp.
- Dersom makker meldte minor skal du vurdere 

egen/ny farge eller NT i stedet.
- Poengintervallene må justeres litt om makker svarer 

på 2-trinnet (husk at makker har minst 10 hp nå).
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Åpners melding i 2. runde
Eksempler: du åpner 1♦, og makker melder 1♥. I andre runde 

melder du da:
                        ♠J763 ♥AQ73 ♦AK85 ♣Q – 3♥
                        ♠J763 ♥AQ73 ♦A985 ♣Q – 2♥
Du åpner 1♠ og makker melder 2♥. I andre runde melder du 
                       ♠QJ963 ♥AJ103 ♦8 ♣KJ5 – 3♥
                       ♠AKQ54 ♥AQ32 ♦742 ♣8 - 4♥
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Åpners melding i 2. runde

2) Meld NT om du har NT fordeling: meld billigst 
mulig med 12-14 hp, hopp med 18-19 hp.

- Åpning 1NT fyller ut poengintervallet som 
mangler her! (15-17)

- Ikke meld NT om du kan støtte makkers 
majorfarge.
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Åpners melding i 2. runde

Eksempler: du åpner 1♦, og makker melder 1♥. I 
andre runde melder du da:

               ♠AK54 ♥Q4 ♦AJ95 ♣KQ6 – 2NT
               ♠Q64 ♥K85 ♦A965 ♣K63 – 1NT
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Åpners melding i 2. runde
3) Meld ny farge med minst 4 kort i fargen. Her er 

rekkefølgen av fargene som meldes viktig:
- Dersom du kan melde ny farge på 1 trinnet, viser du minst 

4-4 i de to fargene du har meldt, og ikke ekstra styrke.
        - Husk at du også benekter NT-fordeling nå – meld heller 

NT enn ny farge om du har fordeling til det.
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Åpners melding i 2. runde
- Dersom du må melde din andre farge på 2 trinnet, trenger du fortsatt bare 4 

kort i fargen du melder nå. Dersom fargen du melder nå er lavere rangert 
enn den første fargen du meldte, viser du nå minst 5 kort i den fargen du 
meldte først. Dette følger av at du med bare 4 i hver farge hadde meldt den 
laveste fargen i åpningen. Du trenger bare 12 hp for en slik melding.

        - Dersom du åpna 1♣♦ med bare 3 kort i fargen, har du alltid fordeling til 
å melde NT i 2. runde! (Usikker på dette? Prøv å lag en hånd som skal åpne 
1♣♦ med bare tre kort i fargen (altså make 4 kort i lengste majorfarge, og 
maks 3 kort i lengste minorfarge), så ser du selv!)
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Åpners melding i 2. runde
- For å melde en ny farge på 2 trinnet som er høyere rangert en 

den første fargen du meldte trenger du minst 15 HP. Dette 
kalles en reversmelding. Denne bør også ha 5-4 i dine to 
farger, men kan være en 4441 variant.

        - Andre fordelinger kan alltid støtte makker eller melde NT.
- Med to lange farger (minst 5 i hver) og en sterk hånd (minst 18 

HP) kan du hoppmelde i ny farge.
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Åpners melding i 2. runde
Eksempler: du åpner 1♣ og makker melder 1♥. 

Med disse hendene melder du:
           ♠K743 ♥6 ♦QJ52 ♣AK54 – 1♠
           ♠Q42 ♥Q ♦AQJ5 ♣KQJ83 – 2♦ (revers)
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Åpners melding i 2. runde

Du åpner 1♥ og makker melder 1♠. Med disse 
hendene melder du:

               ♠J42 ♥KQ543 ♦AK32 ♣5 – 2♦
               ♠Q5 ♥AKJ853 ♦10 ♣KQ43 – 2♣
               ♠Q5 ♥AKJ53 ♦10 ♣AKQ43 - 3♣
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Åpners melding i 2. runde
4) Meld åpningsfargen på nytt. Dette krever minst 5 kort i fargen, men 

har som oftest minst 6. Hopp hvis du har ekstra styrke (minst 15 HP).

Eksempler: du åpner 1♣, og makker melder 1♠. Med disse hendene 
melder du:

♠A ♥973 ♦KJ63 ♣AJ1085 – 2♣ (ikke 2♦ - det er ikke hånden sterk nok til!)
♠K4 ♥J8 ♦AQ5 ♣AKJ743 – 3♣  (ikke 2NT – det har ikke hånden riktig 

fordeling til.)
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Oppgaver 
Du har åpnet med 1♥. Din makker har høyner til 2♥.
• Hva melder du med disse hendene?
 
a) ♠75 ♥AK963 ♦86 ♣AQ94
b) ♠A7 ♥AK973 ♦A ♣QJ1072
c) ♠Q9 ♥AK7632 ♦K6 ♣A92
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Oppgaver
Du har åpnet med 1♠. Din makker høyner til 3♠.
• Hva melder du med disse hendene?

a) ♠AK963 ♥75 ♦86 ♣AK94
b) ♠AK973 ♥A7 ♦6 ♣AKJ72
c) ♠QJ764 ♥AQ9 ♦K96  ♣92
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Oppgaver
Du åpner med 1♥. Makker svarer 1♠. Hva melder du 
med disse hendene?

 ♠K4 ♥QJ8765 ♦A83 ♣K6

♠K72 ♥AKQ98 ♦AJ10 ♣J4
♠105 ♥K10987 ♦K8 ♣AK76

 

♠Q92 ♥AK987 ♦J8 ♣K102
♠K2 ♥AQJ1053 ♦AQ5 ♣32
♠AJ76 ♥AJ982 ♦106 ♣K6
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Oppgaver
Du åpner med 1♦. Makker svarer 1♠. Hva melder du 
med disse hendene?
 

1. ♠75  ♥AQ32 ♦KJ103 ♣K97
2. ♠A93 ♥KJ8 ♦AKJ5 ♣Q108
3. ♠AKJ8 ♥K109 ♦K1097 ♣A3
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Oppgaver
Du åpner med 1♥. Makker svarer 1NT. Hva melder du 
med?
 

1. ♠Q65 ♥KQJ65 ♦J76 ♣KQ
2. ♠A8 ♥KQ1092 ♦AKQ84 ♣5
3. ♠KQ5 ♥AQ1085 ♦AJ ♣K97
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Fluktmeldinger
Etter åpning 1♣♦♥♠ kan du flykte til din egen langfarge hvis 

du ønsker. Dette gjør du hvis du har mindre enn 6 HP (kan 
strekkes opp til 7 hp i visse tilfeller), og en lang farge, og 
dårlig beholdning i makkers farge. En slik hånd vises ved å 
gjøre et enkelt hopp i fargen.

Åpner skal normalt passe etter en slik melding, men kan  
melde en annen kontrakt om ønskelig.
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Fluktmeldinger
Eksempel: når makker åpner 1♥ (og høyre motstander 

passer) kan du melde 3♣ med denne hånden for å slippe å 
måtte spille 1♥:

      
         ♠532 ♥2 ♦943 ♣Q85432
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Splinter
Etter åpning 1♣♦♥♠ viser dobbelthopp i ny farge støtte i makkers 

åpningsfarge (minst 5 kort mot minorfarge, minst 3 mot majorfarge) 
og renons i fargen du melder. Du skal ha minst 10 HP for å bruke 
Splinter. Splinter er krav til utgang.

- Bruk heller splinter enn Stenberg eller enkeltstøtte i minor når du har 
tilpass og en renons, og minst 10 HP.

- Splinter kan brukes andre steder også.
- Mer om kortfargebud kommer i en senere leksjon.
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Splinter

Eksempel: når makker åpner 1♥ (eller 1♠, men ikke 
1♣) kan du melde 4♦ med denne hånden:

                  ♠AJ42 ♥KQ964 ♦ – ♣AQ83
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