
Defensive and Competitive Bidding 

Overcalls (Style; Responses; Reopening) 
1-level: Light, 2-level: Sound  
Responses: New suit=F1. Jump raise=PRE. Jump to new 
suit is 4+ support, Cuebid=good raise. 2NT is natural, 
invite  

1 NT overcall (2ND/4TH; Responses; Reopening) 
15-18 HCP in 2nd and 4th seat over 1M. 11-14 HCP in 4th 
seat over 1m. Same responses as after opening 1NT.  

(1x)-1NT-(PEN DBL)-pass=ask for redbl (Nilslandske). 
 

Jump Overcalls (Style; Responses; Unusual NT) 
1-Suit: Light jump overcalls, but not bad red vs. green  
2-Suit: 2 NT = 2 lowest unbid suits ( 5+/5+) weak/strong 
 

Direct and Jump Cue Bids (Style; Responses) 
Over m: Both Majors (5+-5+) 
Over M: Other Major + unspecified m (5+-5+) 
Jump cue-bid: Asks for stopper 

VS. NT (vs. Strong/Weak; Reopen: PH) 
In direct position: dbl=Strong, 2=both M, 2/=TRF to 

/, 2=4 +5+m, 2NT= both m.  

BAL over Strong NT and after initial pass vs all 1NT: 

dbl=any 1 suiter, 2= and higher suit, 2= and a M, 

2= and , 2NT= both m.  

 

VS. Preempts (Doubles; Cue bids; Jumps; NT bids) 

T/O DBL  

Over 3:  

4= 5+/5+ in both M, FG.  

Over 2/3:   

4= 5+/5+ in both M, FG.  

Over 2/3M:  
4m= 5+ in m and + 5 in oM, FG.  
 

VS. Artificial Strong Openings 
Vs strong 1 or 2 ; YESLEK at all  levels 

 

Over Opponents’ take out double 
Rdbl: 10+ HCP and willingness to defend.  

After: 1M – (Dbl) – 2 of the suit below the opening suit = 
invite in opening suit 

 

Leads and Signals 

Opening Leads Style 

 Lead In Partner’s Suit 

Suit 3rd-5th  3rd / ATT 

NT 4th / ATT 3rd / ATT  

Subseq ATT 

Leads 

Lead Vs. Suit Vs. NT 

Ace AKx(x) AK(x) 
King AK/KQ(x) KQ(x)/AKJT(x) 
Queen QJ(x) QJ(x)/KQT9(x) 
   
Jack JT(x) JT(x)/AQJx(x) 
10 HJT(x)/T9(x) HJT(x)/T9(x) 
9 H109(x)/9x H109(x)/9x 
X xx/xxx/Hxx(xx) xx/Hxxx(x)/xxx(x) 

Signals in order of priority 

 Partners lead Declarer Discarding 

Suit: ATT CT (H=Odd) ATT (O/E) 
2nd S/P S/P CT (H=ODD) 

3rd CT  S/P 
NT: ATT Smith ATT (O/E) 

2nd S/P CT (H=Odd) CT (H=ODD) 
3rd CT S/P S/P 

Signals (including Trump’s):  
HI-LO = Discrg/ODD. Smith (NT): LO-HI likes the lead, 
from both.  
Against 5 and slams: A ask for ATT, K ask for CT 
 

Doubles 

Takeout Doubles (Style; Responses; Reopening) 

Light style, also reopenings. Cue bid only force 

 

Special, Art and Comp Dbl/Rdbl’s 

NEG, RESP, SUPP DBL to 2, Competitive DBL,  

1-(1)-DBL=4+. 1m-(1)-DBL=4+.  

2-(2/3x/DBL)-x/RDBL=0-3 HCP. 
 
 
 

 

System 

Card 

  

System:  

Players 

 

 

Helge BREMNES Cecilie SANDVIK 

System Summary 

General Approach and Style 
Natural: 5 card M. 1 =2+ cards- TRF RESP to 1 
Light 3rd hand openings  
Light PRE green vs red.  
1NT opening: (14)15-17 HCP (5M/6m/single/5422) 
2-over-1 RESP: FG except rebid of the m 

Special bids that may require defence 

 

Special forcing pass sequences 

 

Important notes that don’t fit 

After opponents overcall:  

1- (1) - 1= 4+ 

1- (1) - 1= denies 4 and 4 

1m - (1) - 1= denies 4 

xyz: 

2=sign off in  OR INV, 2=FG  
 

Nilslands slinkningar when 1NT opening is doubled. 

Psychics 

Can occur 

 

WBF 

GREEN 
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Subsequent Auction 

 

Passed Hand Bidding 

1
 

 
 
 

2 4 11-22 HCP 1/=TRF. 1= 6-10, no M, may be strong w/. 2=12+, 5+ 

. 2= WJS TRF to  or 17+ w/ L/S . 2= WJS TRF to  or 

17+ w/ L/S . 2= LIM, 5+ . 1NT=11-12, 2NT=13-15 or 19-20 

w/ 33(34). 3NT=16-18 w/ 33(34). 3=PRE, good SUPP. 

3x=void, 6, FG. 4x=NAT PRE (to play). 

Accepts TRF if 3 (4 if MIN) cards (2NT w/ 18-19 and 3 cards 
support). Jump SUPP w/ 4 cards and 12-15.  

After 1-2: 2= BAL MIN with 2-3 , 2= S/T w/o S/S, 

2= S/T w/ S/S, 2NT= BAL MIN w/ 4-5 . 

After  1-1/: 4= SUPP in M w/ 6+ in , FG  

1-2=6-9 and 5+  
 

1 
 

 
 
 

4 4 11-22 HCP 1/=NAT 4+. 1NT=6-10, BAL. 2=5+ FG, except when 

rebid . 2=12+, 4+. 2/=WJS. 2NT=11-12. 3=INV in . 

3= PRE. 3M=S/S w/ SUPP, FG. 3NT= 13-15 w 33(34). 4x= to 
play. 

After 1-2 2= S/T w/o S/S, 2= S/T w S/S, 2NT= MIN, 

w 4-5 . 

After 1-1/: 4= SUPP in M and 6+ in , FG. 

1-2= 6-9 and 4+  

1-2M = INV, 5+M, 4+ 

1 
 

 
 
 

5 4 (8)11-22 
HCP 

1NT=4-11, NF. 2=NAT, FG. 2=WK SUPP (max 7 HCP) or 

NAT FG. 2=8-10, 3. 2= S/S INV+, 4+. 2NT=INV, 4+. 

3/= S/S INV+, 4+. 3=LIM (11-12). 3=Void, FG, 4+.  

3NT=13-15, 3244, 4m=void, FG, 4+. 

1-1/1NT: 2= either NAT or any STR. 2 RESP = 7+. 

After 1-2NT: 3=MIN, 3=STR w/o S/S, 3=STR w/ S/S 

, 3=STR w/ S/S , 3NT = STR w/ S/S . 

After 1-3: 3NT ask for cue bid. 

1-2= 3 card INV 

1-2 = 4 card INV 

1-2NT = INV, no  SUPP 
 

1 
 

 
 
 

5 4 (8)11-22 
HCP 

1NT =4-11, NF. 2/=NAT, FG. 2=WK SUPP (max 7 HCP) or 

NAT FG. 2=8-10, 3. 2NT=INV, 4+. 3///= S/S INV+, 

4+. 3=LIM (11-12). 3NT=13-15, 2344, 4x=void FG. 4+. 

1-1/1NT: 2= either NAT or any STR. 2RESP = 7+. 

After 1-2NT: 3=MIN, 3=STR w/o S/S, 3=STR w/ S/S 

, 3=STR w/ S/S , 3NT = STR w/ S/S . 

After 1-3: 3NT ask for cue bid. 

1-2= 3 card INV 

1-2 = 4 card INV 

1-2NT = INV, no  SUPP  
 

1 NT 
 

 
 
 

 4 14+ - 17. 
May have 
(5422) 

2=STAY. 2/= M TRF. 2/2NT= m TRF, 3x=S/S FG. 

4/4=TRFto 4/. 4NT=QUANT 

1NT-2: 2-2=P/C 

1NT-2: 2x-3 = ask for DISTR 

1NT-2/2NT; 2NT/3  = superaccept with Hxx 

, 

2
 

X   22 + HCP 2=W or waiting. 2M=5+ cards and 6+ HCP, FG. 2NT= 55 in m, 
FG. 3m 6+ cards, FG. 3M=6+ in M, less than 6+ HCP.  

2-2: 2M=F1.  

2-2: 2M-3= 2nd negative, can stop in 3M.  

 

2 
 

 6  5-10 HCP 2NT= ask bid.   
 

2-2NT: a) 3=min, b) 3x=cue and max HCP, c) 3NT=S-SOL  

2 
 

 6  5-10 HCP 2NT=ask for singleton, 3=ask for HCP strength/suit quality  2NT- 3: 3 = MIN/weak suit, 3 =MIN/S-SOL, 3 = 
MAX/weak suit, 3NT=MAX/S-SOL          

 

2 
 

 
 

6  5-10 HCP 2NT=ask for singleton, 3=ask for HCP strength/suit quality  2NT- 3: 3 = MIN/weak suit, 3 =MIN/S-SOL, 3 = 
MAX/weak suit, 3NT=MAX/S-SOL          

 

2 NT   4 20-21 HCP, 
BAL 

3=MuppetSTAY. 3/3=TRF.  . 4/=TRFto 4/. 4NT=QUANT Slam Conventions 

3x  6-7  PRE ACC 

to VUL 
 
 

RKBW (0314) when trump is M, RKBW (1403) when trump is m , DOPI/ROPI, 5NT is 
frequently pick a slam, Splinter bids, Cuebids (Italian style), Lightner DBL 

3NT X 
 

  SOL 7 

cards in m 
4=P/C, 4=Ask for control, 4M=NAT 
 

 

       

4,  
 

7-8  PRE ACC 
to VUL 

4x=To play, 4NT=RKBW   

4,  
 

7-8  PRE ACC 
to VUL 

4=To play, 5x=CUE, 4NT=RKBW  

4NT X 
 

   5=0 Aces, 5 and 6=That Ace, 5NT= 2 Aces  
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NOTE 1: Svake 2: 6 korts farge og 6-10 hp 

 
2 -  2NT = ber åpner melde 3NT med 2 av 3 topphonnører 

 

2/♠ - ? 

2NT = spør om singleton 

3♣   = spør om kvalitet 

 - 3  = dårlig farge og lite poeng 

 - 3  = god farge og lite poeng  

- 3♠  = dårlig farge og maks poeng   

 - 3NT = god farge og maks poeng 

 

NOTE 2: Støtte etter majoråpning: Ulike varianter av 4-kortsstøtte 
 

1M - ? 

 - 2 i fargen under (1♠-2 eller 1-2) = 0-7 hp og 3+ støtte ELLER naturlig (NB gjelder ikke om motparten x) 

 - 2M = 8-10 hp og eksakt 3 korts støtte 

 - 3♣ = splinter, invitt og 4+ korts støtte   

 - 3 = splinter, invitt og 4+ korts  

 

Merk: 1 - 2♠ = splinter, invitt og 4+ korts støtte. 1 - 3♠ = renons, utg.krav og 4+ kort støtte)  

 

Når motparten dobler, gjelder følgende: 

- Melding av fargen under makkers åpningsfarge viser invitt til utgang med støtte.  

- Støtte til 2 i makkers farge, konstruktiv 6-9 

- 3 i makkers farge er sperr. 

 

Ved innmelding er Stenberg av, og vi bruker:  

 Hopp i umeldt farge viser 4+ støtte, Laveste = 6-9, høyeste er 10-12) 

 God løft er på 3 kort  

 

NOTE 3:  Stenberg: 4 kort støtte og minst invitt   

   
 Vi har invitt-Stenberg etter 1M åpning  

o Om makker har passet først. Så brukes 2♦ som invitt med 4+ kort i makkers farge. 

 Om motparten melder inn etter 1M, så er 2NT naturlig invitt (bruker godt løft på 3-4 kort støtte og minst invitt) 

 Om makker melder inn 1M er 2NT naturlig (bruker godt løft på 3-4 kort støtte og minst invitt) 

Invitt-Stenberg (BOA)  
Åpnings- 
Hånd 

Svarhånd Betydning 

1M 2NT Invitt-Stenberg (minst invitt og 4+ i makkers farge)  
3♣  Minimum (12-14 hp) 

 3♦ Rele 
3♥   Kortfarge i ♣     
3♠   Kortfarge i ♦     
3NT  Kortfarge i andre major 
4♣  Ekte cue, (A eller K) 
4♦   Ekte cue, (A eller K)  
4♥   Om 1♥ åpning: Minimum, benekter det andre, Om 1♠ så ekte cue (A eller K)   

3♦  Tillegg, ingen kortfarge 
3♥  Tillegg, kortfarge i ♣     
3♠    Tillegg, kortfarge i ♦     
3NT  Tillegg, kortfarge i andre major 
4♣  5-5, honnørsterke farger 
4♦   5-5, honnørsterke farger 
4♥   5-5, honnørsterke farger (om 1♠ åpning)  

 
På om motparten dobler. Ved innmelding er Stenberg av, og vi bruker:  

 Hopp i umeldt farge viser 4+ støtte, Laveste = 6-9, høyeste er 10-12 

 God løft er på 3 kort 
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NOTE 4: Marmic: 2NT viser 5+ kort i de to laveste umeldte farger (med unntak av om fargemelding er kunstig og ikke 

lover NOEN kort i fargen, dvs. at om 1 viser 2+, så er denne definert som ekte fargemelding) 
 

Svar: 3♣/ er spillemelding 

 3♥/♠ er slemsøk i ♣/ og ber makker om cuebid 

 
NOTE 5: Michaels Cuebid: Overmelding av motpartens (naturlige) fargemelding viser en 2-farge hånd.  

 

- (1M) – 2M = høyeste umeldte og en uspesifisert farge til.  

- Etter (1M) – 2M – (pass) så vil: 

- 2NT = vis den uspesifiserte fargen. Om 5-5 hånden er sterk så er 3♥ = ♣, 3♠ =  

- 3♣   = pass eller korriger. 

- Etter 1 minor fra motparten så viser overmelding alltid begge majorfargene 

 

Etter  

N (Ø) S (V)  

 1x P 1NT  

2x    2x er Micheals (minst 54 hånd) 

 

NOTE 6:  Gjentatt Stayman:  

 

Etter at 1NT åpner svarer 2  Etter at 1NT åpner svarer 2  Etter at 1NT åpner svarer 2  

1NT – 2♣  

  2 – 3♣  

?  

1NT – 2♣  

  2 – 3♣  

?  

1NT – 2♣ 

   2♠ – 3♣  

?  

35 kort uspesifisert 

minor  

    - 3   spør om hvilken  

            -3♠      5 korts ♣  

            - 3NT   5 korts   

3         4 kort uspesifisert minor  

      - 3 spør om hvilken  

              - 3♠     4 korts ♣  

              - 3NT   4 korts   

34 kort uspesifisert minor  

      - 3  spør om hvilken  

              - 3♠     4 korts ♣  

              - 3NT   4 korts   

3 fordeling 2-3-4-4 

3♠ fordeling 3-2-4-4 

3NT 3-3-3-4 eller 3-3-4-3  

       - 4♣ vis din 4 kort  

               - 4    4 korts ♣  

               - 4    4 korts   

3 = 5 korts  

3♠ = 4 korts ♠ 

3NT = 3-4-3-3  

 

3 = har ingen betydning 

3♠ = 5 korts ♠ 

3NT = 4-3-3-3  

 

 
Merknader: Dersom man IKKE melder 3♣ i gjenntatt stayman 
1NT – 2♣  

 2 
o 2 svak hånd med  og ♠. Ber makker passe eller preferere til 2♠  

o 3 5+ kort i  og 4 kort i  (Smolen) 

o 3♠ 5+ kort i  og 4 kort i  (Smolen) 

 2 

o 2♠ 4+ støtte i , flat hånd og sleminvitt 

o 3 invitt og støtte  

o 3♠ 5+ i ♠ og eksakt 3 kort i . Velg utgang makker   

o 4x splinter og er sleminvitt 

 2♠ 

o 3 5+ i  og eksakt 3 kort i ♠. Velg utgang makker   

o 3♠ invitt og støtte 

o 4x splinter og er sleminvitt 

 

Gjelder kun når motparten ikke blander seg inn i meldingene  
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NOTE 7: Øvrige meldinger etter 1NT: Overføringer, splinter og Sørafrikansk Texas 
 

1NT - ?   

 - 2 = Viser   

 - 2 = Viser ♠  

- 2♠ = Viser ♣. Svar 2NT viser minst 3 kort i ♣ med honnør og stoppere i andre farger (maks med tilpasning) 

- 2NT = Viser . Svar 3♣ viser minst 3 kort i  med honnør og stoppere i andre farger og (maks med tilpasning)

   

1NT – 3x = singleton i x, og mild sleminteresse 

 

Overføring: Superaksept 

 Med 2-3 kort i makkers overførongsfarge meldes fargen på 2-trinnet (ikke superaksept) 

 Med 4+ kort i overføringsfargen og en god hånd (vurdering) meldes superaksept: 

o Ny farge: xx (verdiløs dobbelton) i den fargen som meldes 

o 2NT: 4-3-3-3 

o Hopp til 3 i overføringsfargen: ikke 4-3-3-3 eller verdiløs dobbelton (fordelingshånd) 

 Svarhånden kan overføre på nytt etter superaksept om mulig og ønskelig. 

 

Sørafrikansk Texas 

 – 4♣  Overføring til . Minst 6 korts farge

 – 4  Overføring til ♠. Minst 6 korts farge 

Dersom 1NT melder den ledige fargen så vises maks med god støtte 

 

På ved innmelding

 
NOTE 8: Rubensohl: Forsvar når motparten melder inn på 2-trinnet etter vår 1NT, eller etter makkers dobling av svake 2. 

 

Motparten melder inn naturlig farge etter vår 1NT 

Gjelder også når motparten har meldt en to-farge hånd og minst en av fargene er kjent. Om det er en farge som er kjent 

så er denne "forankringsfargen". Om 2 farger er kjent så er den laveste fargene "forankringsfargen" 

1. Dobling er straff 

2. Fargemelding på 2-trinnet er naturlig og for spill (konkurranse) 

3. 2NT/3♣/3/3 er "overføring" til neste melding 

a. Om en overfører direkte til motpartens farge så er det Stayman, uten stopper 

b. Om en overfører til ny farge, som en kunne meldt på 2-trinnet, så er det 5+ kort og invitt, eller mer.  

c. Om en overfører til ♣ (melder 2NT) så er det enten: 

i. 5+ i ♣  

ii. Stayman med stopper, (melder motpartens farge neste gang) 

iii. For spill i 3NT med en stopper (melder 3NT neste gang gang) 

4. 3♠. Interesse for 3NT, uten stopper. Typisk maks singel i motpartens farge og flere plasser å rømme til 

5. 3NT. Vil spille 3NT. Flat hånd med nok poeng, men ingen hold.  

 

Etter at makker har doblet en svake 2 melding.  

1. Pass=Straff 

2. Fargemelding på 2-trinnet er svakt  

3. 2NT/3♣/3/3 er overrføring til neste melding  

a. Om en overfører direkte til motpartens farge så ber de makker om å melde naturlig (typisk krav) 

b. Om en overfører til ny farge så er det 4+ kort, og…. 

i. Svak eller sterk, dersom fargen IKKE kunne vært meldt på 2-trinnet 

ii. Minst invitt om om fargen kunne vært meldt å 2-trinnet 

c. Dersom x-hånden er veldig sterk så må han bryte overføringen. 

4. 3♠. "overføring" til 3NT. Har spillestyrke, men mangler stopper 

5. 3NT. For spill. Har stopper 

 
NOTE 9  DONT. Forsvar mot NT åpning. Gjelder i balanseringsposisjon eller om en har passet først 

 

Brukes flittig og friskt, ingen krav til styrke bare fordelingen er gunstig.  

 Dobler viser 1 langfarge  

 2♣/2 viser meldte farge og en major 

 2 viser  og ♠   

 2♠ er lang spar (svakere en med dobling først) 

 

MERK: Brukes kun i balanseringsposisjon. I direkte posisjon brukes Multilandy 
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NOTE 10: Forsvar mot motpartens 1NT: Gjelder kun direkte etter 1NT av motparten 
 

 (1NT) - ?   

- x Minst like sterk som 1NT åpner, straffebetont 

- 2♣ Begge majorfargene (minst 4-4) 

- 2  5+   

- 2 5+ ♠   

- 2♠ 4 ♠ og minst 5 i minor   

- 2NT minst 5-5 i minor  

 
NOTE 11:  Muppet Stayman: 3♣ etter at åpner har vist en 20-21 eller 22-24 
 

 - 2NT - 3♣   
 - 3 benekter 5 kort i major, lover minst en 4 korts majorfarge (kan ha 4 i begge majorer)  
  - 3 4 kort i ♠ 

  - 3♠ 4 kort i 

  - 3NT spillemelding 
  - 4♣  4 kort i begge major 

 - 3   benekter 4 korts major 
 - 3♠  har 5 kort i spar  

 - 3NT har 5 kort i hjerter 

  

- 2NT - 3♠ er minorstayman (3NT viser best ruter, 4♣ viser bedre kløver) 
 

Gjelder kun når motparten ikke blander seg inn i meldingene 

 

NOTE 12: RKCB: 4NT spør etter 5 nøkkelkort: 4 ess + trumf konge 

  

Når trumf i major: 

5♣ = 0 eller 3. 5 = 1 eller 4. 5 = 2 eller 5 uten trumfdame.  5♠ = 2 eller 5 + trumf dame.  

5NT = 1 eller 3 nøkkelkort + renons i en farge.  

6x = 2 nøkkelkort + renons i x.  

Med minor som trumf er 5♣ = 1 eller 4. 5 = 0 eller 3.  

 

Når trumf er avtalt og det hoppes til 5 i ny farge så er dette Exclusion Blackwood. Viser renons i den meldte fargen og 

spør makker om antall ess med unntak av den fargen som ble meldt på 5 trinnet  

 

Spørsmål om dame: 

 Må skille mellom; A) trumfdamespørsmål som er i en farge lavere enn trumffargen og B) trumfdamespørsmål 

som er i en høyere farge enn trumffargen.  

A) Eks. ♠ er trumf, 5 spør: 

- 5 i trumfen = har ikke trumf dame 

- 6 i trumfen = har trumf dame, men ikke noe mer å fortelle om 

- Med trumf dame vises en konge på veien til 6. 

- 5NT = to konger og trumf dame melder jeg 5NT. 

B) Eks.  er trumf, 5♠ spør. NB: HER ER ALLE NØKKELKORT PÅ PLASS 

- hopp til 7 med noe helt spesielt (for eksempel en sidefarge som består av KQJ10x) 

- 6 i trumfen = har ikke trumf dame 

- 5NT = har trumfdame, men ingenting mer å fortelle (6 i trumf benekter jo).  

- Hvis man har en konge viser man normalt den. Med to konger viser man her den laveste, eller hvis 

hånda er klart ekstra, meld 7! 

 

NOTE 13: Omvendt minorhøyning: Krav til utgang og minst 5 kort støtte 

 

Svar av åpner 

1♣– 2♣   

2           2-3 ♣ og minimum 

2           tillegg uten singleton 

♠            tillegg med singleton 

2NT         4-5 ♣ og minimum 

1– 2  

2             tillegg uten singleton 

♠              tillegg med singleton 

2NT           minimum 

 

Omvendt minor er av ved innmelding, MEN PÅ ved dobling  
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NOTE 14: Forsvar mot motpartens innmelding av 2-farge hender.  Marmic 2NT, Michaels Cuebid 

  

 Når motparten viser 2 farger og begge er kjent 

 Overmelding av motpartens laveste farge = den laveste* av de fargene innmelder ikke viser  

 Overmelding av motpartens høyeste farge = den høyeste* av de fargene innmelder ikke viser 

 Melding av 4 farge direkte = naturlig, ikke krav 

 Støtte i makkers farge = kompetitiv støtte, (svak) 

 3NT = naturlig 

 Hopp i en av motpartens farger = splinter 

 Dobling = god hånd, straffebetont 

* Dersom denne fargen er makkers åpningsfarge så er det invitt til utgang. Dersom denne fargen er den 4’de fargen så er 

det krav til utgang 

 

 Når motparten viser 2 farger og en er kjent og den andre ukjent 

- Overmelding av den kjente fargen er godt løft (minst invitt og støtte) 

 

NOTE 15: Toronto.  Gjelder kun når makker åpner 1M i 3. eller 4. hånd 

  

1M - 2♣ = 3 kort støtte og 9-11 hp 

1M - 2 = 4+ støtte og 9-11 hp 

  

Svaralternativene er: 

1M - 2♣/ - ?    

- Gjentagelse av åpningsfarge er minimum (11 eller mindre hp) 

- Øvrige meldinger følger prinsippene i ROMEX 

 -  Sekvensene (1 - 2♣/; 2♠) og (1♠ - 2♣/; 2NT) starter langfargeinvitt 

 - Alle andre nye fargemeldinger fra åpningshånd er kortfargeinvitt  

 

NOTE 16: Kvantitativ invitt    
 

Når makker har vist balansert grandhånd, enten i 1. eller 2. melderunde, så vil 4NT være kvantitativ (invitt til 

lilleslem). Merk: det er ikke avtalt trumffarge. 

 

NOTE 17:  XYZ 

 
1x  – 1y  

1z (eller NT) – ?  

2♣ = ber makker melde 2. 2♣ viser enten, lang , invitt til 3NT, eller invitt i fargekontrakt  

2 = krav til utgang. Ber makker beskrive kortene sine  

Husk: 2♣/2 er invitt/krav/overføring uansett hvilke farge åpneren har startet med    

 

Gjelder også når motparten har meldt inn eller doblet.  

 
NOTE 18: Forsvar når motparten bruker overføring etter 1♣ åpning 

  

(1♣) – P – (1*) – dbl Viser  

 – 1 Viser en opplysende doblingshånd 

 – 1♠ ekte farge 

 

(1♣) – P – (1*) – dbl Viser  

 – 1♠ Viser en opplysende doblingshånd 

 

(1♣) – P – (1♠*)  – dbl Viser en opplysende doblingshånd med major 

 – 1NT Viser 15-17 NT 
 *= overføring 
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NOTE 19: Overføringer etter 1♣ åpning:  

 

1♣

1 = 4+  

1 = 4+ ♠ 

1♠ = 6-10 og benekter 4+ i major, eller alle hender med lang   

1NT = 11-12 og benekter 4+ i major 

2♣ = omvendt minor høyning  

2 = overføring til , minst 6 korts, enten 0-4 hp, eller 15+ hp  

2 = overføring til ♠, minst 6 korts, enten 0-4 hp, eller 15+ hp 

2♠ = invitthånd med 5+ ♣ 

2NT 13-15 hp, eller 19-20 hp. 33(34) 

3NT 16-18 hp, 33(34) 

 

Åpner støtter fargen på: 

- 1 trinnet med 3 korts støtte. (med 18-19 balansert og 3 kort støtte meldes  2NT)  

- 2 trinnet med 4+ kort og minimum  

- 3 trinnet med 4+ korts støtte og tillegg (ubalansert), typisk 5-6 tapers hånd 

- 4 trinnet med 18-19 balansert og 4 kort støtte 

 
NOTE 20: Videre etter at åpner viser 18-19 2NT 
  

1x – 1y 

2NT – 3♣  Viser en veldig svak hånd ber makker melde 3. Neste melding er passbar 

 

Unntaket er om svarhånden gjenmelder 3NT/4♣ etter sin 3♣ melding som da viser mild/sterk sleminteresse 

 

Etter 1♣ - 1/; 2NT så er 3/ ny overføring med 5+ kort 

Alt annet er utgangskrav 

 

NOTE 21: Yeslek: Forsvar mot sterk 1♣ og sterk 2♣ åpning 
  

Yeslek brukes på ethvert nivå. Yeslek er i utgangspunktet at man viser den overliggende eller de to andre fargene av 

innmeldingsfargen. Vi har tynne innmeldinger mot sterk kløveråpning! 

Etter 1/2♣ så er dobling lik runde (), NT er lik spisse (♠).  

 

NOTE 22: Romex trialbids. Kort og langfargeinvitt etter enkel støtte av majorfarge 

 

Når man bruker Romex trialbids er prinsippet: 

 dersom man går den LANGE veien, viser man langfarge,  

 dersom man går den KORTE veien, viser man kortfarge (prinsippielt max singelton): 

 
 Etter  1 - 2 og etter 1♣/ - 1 - 2: 

 

  2♠ - = ber om 2NT hvoretter: 

  2 NT -  

   3♣  = Langfargeinvitt i ♣. 

   3  = Langfargeinvitt i . 

   3  = Langfargeinvitt i ♠. 

   

  3♣  = Kortfargeinvitt i ♣. 

  3  = Kortfargeinvitt i . 

  3  = Kortfargeinvitt i ♠. 

 

 Etter  1♠ - 2♠ og etter 1♣// - 1♠ - 2♠: 

   

 2NT -   = ber om 3 hvoretter: 

   3♣ -  

    3  = Langfargeinvitt i  

    3  = Langfargeinvitt i  

    3♠  = Langfargeinvitt i  

 

Lange veien 

Korte veien 

Lange veien 
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  3♣   = Kortfargeinvitt i ♣ 

  3 = Kortfargeinvitt i  

  3 = Kortfargeinvitt i  

 

Romex er på om det kan meldes fritt (det passes eller dobles i hånden før den som skal invitere) 
 

NOTE 23: Spesialsekvenser:  
 

1m – 1M 

4m  viser 6+ i åpningsfargen og 4 kort i makkers majorfarge og 18+ 

 

Prinsippet gjelder uavhengig om en åpner 1♣ og bruker kløveroverføring, eller om en åpner 1 og makker svarer 

majoren sin naturlig.  
 

NOTE 24: Leaping Micheals. Viser kanonsterke 2 fargehender (minst 55) etter motpartens svake 2/3 åpninger 

 

(3♣ -  4♣  viser begge majorene  

   

 

(2/3 - 4 begge majorene 

 

(2/3 - 4♣  viser ♣ og ♠  

 4 viser  og ♠ 

 

(2/3♠ - 4♣  viser ♣ og   

  4 viser  og  

 

NOTE 25: Nilslandske slinkningar: Etter at makker har åpnet 1NT og motparten har doblet for straff 

 

1NT – (dbl) - ? 

 Svarer Åpner Svarer Viser 

2♣     ♣ og  

2      og  

2      og ♠ 

2♠     ♠ og ♣ 

XX     Viser uspesifisert langfarge og ber makker melde 2 

  2♣   Må meldes 

    Pass ♣ 

    2  

    2  

    2♠ ♠ 

Pass     Ber om redobling 

  XX   Rele 

    Pass Butikk 

    2♣ ♣ og  

    2  og ♠ 

 

NOTE 26: Redobling når makker har åpnet med 1 i minor  
 

• Viser 10+, men på ett-trinnet melder en naturlig farge dersom en ikke har alvorlig interesse av å doble motparten i 

en delkontrakt. 

 

Omvendt minor er PÅ.  

  

Korte veien 
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NOTE 27: Opplysende doblinger. Etter meldesekvensen (1x) – dobl – (pass) - ? 

 
1y  0-8 hp. NB: kan være nødmelding på ingenting og fargen kan være nede på 3 kort i verste fall. 

1NT 7-9 hp og balansert hånd. Benekter ikke nødvendigvis fire kort i umeldte nødvendigvis. Spesielt om en 

har solid stopper i motpartens åpningsfarge og bare fire små i en minor. 

2y  1) Uten hopp: viser dette 0-8 og preferanse for denne fargen 

 2) Med hopp: invitt i fargen, 4+ kort og (9)10-11 hp. Maks 8 tapere 

2x Etter minoråpning er det invitt (9-11 hp) med 4-4 i major 

 Etter majoråpning er det utgangskrav og ber makker om å melde beste farge 

2NT 10-12 hp, balansert. Invitt og hold 

3y NESTEN til 4M, altså en meget sterk invitt (10-11 hp) og 5+ i majorfargen. Og det viser femkorts 

farge. At man ikke hopper til 4M med det er for å beskytte en tynn opplysningsdobler (for eks. 11-13 

helt flate med tre trumf). Dette hoppet skal dobleren veldig ofte lette til utgang. 

3x splinter, dvs. maks singel i åpningsfarge 

3NT 13-15 balanserte. Godt (dobbelt?) hold 

 

 

VIDERE MELDINGER 

MERK: også at den som har doblet skal normalt ikke melde noe mere om svareren ikke viser invittverdier. Hvis svaret 

på opplysende dobling kan være 0 poeng skal man passe selv med fire korts støtte. 

  

Vest Nord Øst Syd 

1kl Dobler Pass 1sp 

Pass Pass = veldig vanlig! 

2S = ekstra verdier, normalt ca. 15-16, 17 poeng 

3S = en kanonhånd, ca. 18-20 

2H = sterk hånd, 5+ hjerter (minst ca 16-17 hp) 

 

Dog forandrer dette seg litt om vest i diagrammet melder. Da kan nord støtte til 2 spar med en ok litt bedre enn 

minimumshånd hvis han har fire spar (for å vise firekorts spar, han kan jo ha bare tre, slik at øst skal kunne konkurrere 

videre om han har verdier). Så om vest melder forskyver det seg litt, nord kan si 3 spar med rundt 16-18. 

 
NOTE 28: Kravmelding etter at åpner gjentar minorfarge.  

 

Etter at åpner gjentar minoråpningen sin så vil neste ledige melding være kunstig og krav for runde. Dvs.  

 
Åpnings- 
Hånd 

Svarhånd Betydning 

1♣/ 1x  

2♣/  5+ kort og max 16 (dårlige) hp 

 2/ Rele, kunstig og krav for minst 1 runde 
 3y Viser 5-5 og utgangskrav    

 

NOTE 29: Forsettelser etter 18-19 NT fra åpning, når makker passer åpning.  
 

Syd sine meldinger i ulike situasjoner når makker har vist 18-19 NT 

 

N (Ø) S (V)  

1x P P 1y  

1NT X ?  Her brukes Nilslandske  

 

 

N (Ø) S (V)  

1x P P 1y  

1NT P 2z  Her er 2z naturlig  

 

NOTE 30: Negative doblinger  
 

Etter minoråpning og motparten melder inn 1 så vil X vise 4+ i spar, mens melding 1♠ benekter spar.  

N (Ø) S (V)  

1♣/ 1    

  X  Viser minst 4+ i  ♠ 

  1♠  Benekter ♠. Minorhånd 
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NOTE 31: Hoppmeldinger Når er det sperr og når er det konstruktivt? 

 

Konstruktivt: OK åpning og sekskorts farge, rundt 13-15(16) hp 

• I balanseringsposisjon (etter (1x)-P-(P)-?) så er hoppinnmeldinger konstruktive.  

• Etter at motparten åpner svake 2. Dette gjelder både i 2'de og 4'de hånd 

• Etter at motparten åpner multi 2  

Destruktivt: 6 korts farge. Mer krav til sunn farge i sonen  

• Direkte posisjon etter at motparten åpner. 

• Når motparten har åpnet, og motpartens makker har meldt ny farge på 1 trinnet  

 

NOTE 32: Forsvar mot multi 2 (C. D. Dixon).  
 

I all hovedsak naturlig, med en felles oppfatning om at det er bedre å melde inn raskt enn sent.  

 

En viktig forskjell mellom 2. og 6. hånd er at: 

 2. hånd er fokus på balanserte hender og 1-farge hender.  

 6. hånd fokuserer på 2-farge hender (dbl viser ”3-fargehånd”) 
 

2. hånd – direkte posisjon 

(2) – dbl En balansert hånd med 13+. Lover ikke stopper. (Lebensohl er på) 

(2) - 2/♠ Naturlig, ikke krav. 5+ og 12+ hp, 7 eller færre tapere. Maks 2 kort i den andre majoren.  

(2) - 2NT Balansert 15-18 hp. Lover stopper i begge majorene. NT system er på. 

(2) - 3♣/ Naturlig, et par hp mer enn om man melder inn major 

(2) - 3/♠ Naturlig, ikke krav, 6+ kort og en sunn hånd med 7 stikk 

(2) - 3NT  Spillemelding. Ofte med lang minor og stopper i major.  

(2) - 4♣/ Naturlig 

(2) - 4/♠ Spillemelding 

6. hånd – forsinket melding (passet i 2. hånd) 

(2)  -  P  -  (2)  -  P  

( P )   - dbl 
Begrenset hånd, opplysende dobling av svake 2 (mottakelig i de andre farger) 

(2)  -  P  -  (2)  -  P  

(2♠)  - dbl 
Som over, opplysende i forhold til svake 2♠ (mottakelig i de andre farger) 

6. hånd overmelder 

3♣/ 
Lover den meldte minoren + og den andre majorfargen. 

(2)  -  P  -  (2)  - P  

( P )   - 2NT 
A la Marmic, lover begge minorfargene.  

(2)  -  P  -  (2)  -  P  

(2♠) - 2NT 
A la Marmic, lover begge minorfargene.  

4 hånds melding – Viktig å melde her siden dette kan være eneste sjanse! 

(2)  -  P  -  (2) - dbl Vanlig opplysende i forhold til  (Lebensohl er på) 

(2)  - P  - (2) - 2NT Naturlig 15-18, lover stopper i majorene.  

(2)  - P  - (2NT) - dbl Viser poeng og ønsker å konkurrere.  

(2)  -  P  -  (2♠)  - dbl Samme som for 2x over. NB: den som melder 2♠ lover noe i . (Lebensohl er på) 

8. hånd – balanseringsposisjon 

Dette er kun mulig dersom 2 åpner korrigerer til spar. Her er alle meldinger naturlig og dbl er opplysende (opplysende 

doblingen her er sunn, siden makker kan omgjøre til straff). 2NT er også opplysende, men mer konkurransebetont 

(oppfordrer ikke makker til å omgjøre til straff). 
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NOTE 33: Gazzilli.  
 

Følgende sekvens starter Gazilli: 

 2♣ av åpningshånd etter 

 1 -1♠ 

 1 – 1NT 

 1♠ – 1NT 

 2♣ viser d alle hender med 16+ eller <16 og naturlig ♣  

 

Svarhånden melder nå: 

 2 med alle hender sterkere enn 8hp. Åpneren fortsetter slik 

 2M = <16hp, naturlig ♣ (5-4+) 

 2AM = 16+hp, 3+ kort i andre major (benekter 15-17, eller 18-19 balanserte) 

 2NT = 18-19 hp, balansert, ikke 3 kort i andre major 

 3m = 16+hp, naturlig, ikke 3 kort i andre major 

 3M = 16+hp, naturlig (6+ kort), ikke 3 kort i andre major 

 3AM = 16+hp, 4+ i andre major 

 2M = <8hp, 2 kort støtte 

 2AM = <8hp, naturlig (vil være 3 kort ♠, etter 1 åpning) , benekter 2 kort støtte i åpningsfargen 

 2NT =  <8hp, begge minor, benekter 2 kort støtte i åpningsfargen 

 3m = <8hp, naturlig, benekter 2 kort støtte i åpningsfargen 

 

Dersom åpneren ikke starter Gazilli vil han normalt ikke ha 16hp+ og følgende meldinger kan forekomme: 

 3m = 5 – 5 to gode farger 

 2M = 6 kort 

 3M = 6+ kort og god hånd <16hp 

 2 = 5-4 

 2♠ (etter 1 åpning), 5-6 minimumshånd 

 2NT (etter 1/♠ - 1NT) = 6M – 4m FG 
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DIVERSE TING SOM IKKE ER MED PÅ  SYSTEMKORTET:  
Ulike Prinsipper, bestemte meldesekvenser, potensielle konvensjoner, etc.  

Generelle prinsipper:   

 Den som inviterer til utgang/slem er den som eventuelt kan ”strekke” kortene sine. Den som svarer på invitasjonen 
skal ikke strekke kortene. 

 Om straffedobling: X er alltid straffbetont etter vi har funnet tilpass. Dersom vi ikke har finne tilpass, er X take out.  
 Cuebid av en farge som er meldt av makker viser alltid ekte cuebid (ess eller konge, ALDRI singel/renons) 

 
Bestemte meldesekvenser som har spesiell betydning:    
 

 Etter at at motstanderne har åpnet og svart med enkel støtte så er 2NT fra oss en uspesifisert tofargehånd.   

o F. eks: (1/♠S) - pass - (2/♠) - 2NT viser uspesifisert tofargehånd   

 
Innmelding eller dobling med femkors major 
 

 Generelt: Vi melder heller inn med femkorts major og åpningskort enn å doble. Slik jeg spiller gjør vi det også 

med 5-4 og 4-5 i major. Andre ekstperter dobler, ser jeg, spesielt hvis de har 4531 og singel i åpningsfargen. 

Men på lavt trinn tror jeg bestemt at det beste er å melde inn femkortsfargen for å lettere kunne finne 5-3 

tilpass. Poenget er jo at om man dobler og så melder majoren senere viser det sterkere kort.  

 På høyere meldetrinn (la oss si det åpnes med 3 i minor) er det mer aktuelt å doble fordi det er tryggere hvis 

man har vanlige åpningskort og for eks. 5-4-3-1. 

  

 
Utspilllsdirigerende doblinger når motparten melder kunstig etter 1NT åpning  
 

 Utspillsdirigerende dobling av Stayman og overføring hvis motparten spiller sterk grand.  

 Men ikke om de spiller svak grand. Og SPESIELT hvis de spiller minigrand (10-12 eller lignende) er det 

argumenter for å bruke dobling annerledes. 
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MOTSPILL 

Utspillet (1 kortet som legges ned) 

Mot NT 

 4’de høyeste 

 Toppen av ingenting (passivt utspil) 

 Toppen av ekte (KQJX) og halvekte sekvens KQ10x).  

 Nest høyeste fra en indre sekvens  

Makker viser attitude på sekvensutspill. 
  
Mot farge 

 Norske (3/5). Her spiller det ingen rolle hvordan fargen ser ut, spiller ut 3 fra 983 eller 9832 

 Toppen av sekvens, når sekvensen inneholder en honnør. 10 defineres som honnør. Dvs. spiller ut 10 fra for 

eksempel 10983.  

 Spiller ut nest høyeste fra en indre sekvens, men knekten benekter to høyere kort.  Dvs. at fra knekt fra AQJx er 

ikke standard mot fargekontrakt (men kan selvfølgelig være et inspirert utspill). 

Makker viser attitude.  
 
Om hvilke type utspill, se for eksempel: http://richmondbridge.net/PDF/handouts/openingleads.pdf 

Inne i spillet 

Vi spiller en farge 

 Invitt:  

o Lite kort betyr: ”Jeg tåler tilbakespill i denne fargen.”  

o Høyt kort betyr: ”jeg har ikke noe i denne fargen 

 Ellers gjelder fordeling som vanlig: dvs. fra Kx spilles kongen, osv. 

Motparten spiller en farge 

 Svenske fordelingskast (fra gjenværende): 

o Lite kort fra 2-4-6 korts (fordelen med svenske er at fra Qx, så spiller en alltid rett fordeling) 

o ”Høyt” kort fra 3-5-7. Merk: Med høyt kort menes så høyt som mulig, eller så høyt som en har råd til uten 

at det koster stikk. 

1 Frie avkast 

 Italienske 

o Oddetall = liker fargen 

o Partall = liker ikke fargen (sekundært er dette og så Lavinthal) 

Utspill mot 5- og 6-trinnet 

Ess ber om styrke/svakhet (styrke fra konge). 
Konge ber om fordeling (høyeste fra 2 og nest høyeste fra 4). 
 
 

  

http://richmondbridge.net/PDF/handouts/openingleads.pdf
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Generelle planer ved motspill  

Nedenfor er det listet opp 5 ulike typer planer for motspill. Listen indikerer noen generelle prinsipper for når de ulike 
motspillsplanene er aktuelle.  
 

1. Forcing: Tvinge spillefører til å miste kontroll over hånden, spesielt få kontroll over trumffargen 

 Typiske situasjoner: 

- Spillefører har en 2-seter (og blindemann har vist trumfstøtte) 

- Du eller makker har 4+ i trumf 

- Spillefører spiller på 4-3 sits 

- Når den hånden som har lang trumf kan presses tidlig (f.eks. renons i en farge) 

 

2. Aktive utspill: Ta stikkene før det er for sent 

 Typiske situasjoner: 

- Når du ser at du kan miste stikkene  

- Du ser at spilleførers sidefarge sitter pent for spillefører 

- De har meldt sterkt (har vist sleminteresse) 

- De har vist lang farge som løper (f.eks åpnet 3NT) 

 

3. Passivt: Finne utspill som ikke koster, og la spillefører spille åpne fargene 

 Typiske situasjoner: 

- De er ingen indikasjoner på at spillefører har en sidefarge som generer stikk  

- Spillefører er veldig sterk og blindemann veldig svak 

- De har mistilpasning, eller sidefargen brekker ikke 

- Du (eller makker) har ingen god farge å åpne selv. Gjelder spesielt mot NT kontrakter 

- Utspill mot 6NT eller storeslem 

 

4. Begrense spilleførers mulighet for stjeling 

 Typiske situasjoner: 

- Delvis eller total mistilpasning 

o Trumffargen er kun preferert fremfor, men ingen indikasjoner på 8+ i trumf 

o Vi har kontroll på trumfen  

- Meldingene antyder kort trumf hos blindemann 

o Blindemann avslår å spille NT (og har ikke vist støtte)  

o Blindemann har vist 2 farger og støtte en tredje farge 

- Vi er sterk i de tre andre fargene 

o Vi kontrollerer motstanderens sidefarge 

o Vi kontrollerer alle andre farger 

o Motstanderne har stampet og det er vi som har poengene 

 

5. Etablere trumfstikk ved stjeling 

 Typiske situasjoner: 

- Stjele ståstikk fra motstanderen (OBS, trenger kjapp innkomst).  

o Du (eller makker) er kort i en umeldt 

o Du har lengde i en farge som både spillefører og blindemann har meldt 

o Du har en veldig svak hånd og singel 

- Promotere egne trumfstikk  

o Etablere trumfhøyning/Uppercut 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


