
Meldekort for singelturneringer 
Åpning Betydning Svar 
1/ 
 
 

1/ 

11-19 hp 
3+ kort 
 
11-19 hp 
5+ kort 

1NT = 6-9 hp. 2NT = 10-12 hp. 3NT = 13-15 hp 
Støtte til 2-trinnet = 6-9 hp og støtte. Støtte til 3-trinnet = 10-12 hp og støtte 

1 over 1 = 6+ hp, min 4 kort. 2 over 1 = 10+ hp, 4+ kort (5+ i ) 

Hopp til 2 trinnet = 15+ hp (f.eks. 1 – 2) 
Dobbelt hopp i ny farge = Splinter (singel/renons og støtte i makkers farge, sleminvitt) 

1NT 15-17, balansert 2 = Stayman (svar: 2 benekter major, 2/ viser 4 kort i major) 

2/ = Overføring til /.  

2 = Enten  eller . Ber makker melde 3 (passes eller korrigeres til 3) 
2 NT = Invitt, benekter 4 kort i major  

3/// = Sleminvitt med 6 kort.  
3NT = (9)10+ uten 4 kort i major 

2 
 

2-2 
3x 

20+ hp 
 
 
Utgangskrav 

2 = Benekter svarene nedenfor  

2/ = 6+ hp, minimum 4 kort med en honnør 
2NT = 9-11 hp, benekter 4 kort i major 

3/// = God farge, min 6 kort 

2// 6-10 hp 6 kort 
Minst 1 
topphonnør 

2NT = Krav, spør om singelton (makker melder sin singelfarge eller gjentar sin åpningsfarge) 
Ny farge er invitt (makker støtter med 3 kort (eller Hx) eller gjentar sin åpningsfarge 
Støtte i makkers farge viser hvor høyt en ønsker å spille 

2NT 
 

2-2x 
2NT- 

20-21, balansert 
 
22-24, balansert 

3 = Stayman (svar: 3 benekter major, 3/ viser 4 kort i major) 

3/ = Overføring til /.  
 

3/// Sperremelding, 7 
kort, under åpning 

 

3NT Gående minor 
uten sideinntak 

4 = Benekter stopper i de andre fargene (Makker passer eller korrigerer til 4) 

4/ Sperremelding, 8 
kort 

 

4/ Sjanse  

 Etter opplysende dobling fra motparten følges systemet. Redobling viser 10+ hp 

 4NT = Blackwood. 5 = 0/4 ess, 5 = 1 ess, 5 = 2 ess, 5 = 3 ess. 5NT spør om antall konger 

 

Forsvarsmeldinger 
Mot 1NT Dobling = 16+ hp. 2 = begge major. 2NT= begge minor. Ellers naturlige innmeldinger 

Mot 2 Dobling = . Ellers naturlige innmeldinger 

Innmelding 1NT 15-18 hp (også i 4’ de hånd) NT systemet er på.  

Innmelding 2NT Minst 5-5 i de to laveste umeldte fargene. Under 11 hp eller 16+hp 

Mot svake 2 åpninger Dobling = opplysende, 4 kort i motsatt major eller sterk. 2NT = 15-18 hp, balansert 

Negative doblinger Til og med 3. Negative doblinger brukes også etter innmelding over 1NT.  

 

Motspill 

Utspill Norske fordelingsutspill. Toppen av sekvens 

Styrkekast Lavt kort = styrke 

Fordelingskast  Norske  

 

 

Følgende konvensjoner kan avtales med hver makker: 
 5-ess Blackwood (03-14) 

 xy-NT (eventuelt xyz) 

 Splinter og cue-bids når trumf er avtalt 

 Godt løft 

 Lebensohl 

 
 

Lykke til! 
 


