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Acol Plus 

S V N* Ø 
  1♠ - 
- 1ut - 2♣ 
- 2♦ - 2ut 
- 3♠ - 3ut 

a.p.    
At melde 1ut uden hold i 
fjendens farve er meget 
sjældent. Men alternativerne 
pas og X er ikke tiltrækkende, 
idet pas opgiver ævred  og  X 
lover 4-farve i ♥. 
Indmelding 2♥ i Øst lover en 5-
farve og må kraftigt frarådes. 
Problemet for kursisterne er, at 
de ikke har lært om 
"slutpassituationen". 

1♠ = I Acol Plus : 12-20 HL med 4+farve i ♠. 
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer. 

1ut = Slutpassituationen : 11-14 HL, jævn hånd og i 
princippet hold i åbningsfarven ♠. 
 I en slutpassituation skal man strække sig vidt for at presse 

meldingerne i vejret, hvor alternativet er at sige pas og 
overlade en lav kontrakt til modstanderne. 

 Med 15-18 HL dobler jeg først og melder 2ut i anden 
omgang. 

2♣ = Almindelig Stayman spørger om 4-farve i ♥. 
2♦ = Kun 2-3 kort i ♥. 
2ut = Har du minimum (11-12) eller maksimum (13-
14) ? 
3♠ = Jeg har maksimum, men desværre ikke hold i ♠. 
Har du ? 
3ut = Ja, jeg har hold. 

1  EK654 
N/Ingen   KT65 
   T3 
   BT 

 T9   D832 
 842  ED73
 EK98  D75 
 ED83  K7 

   B7 
   B9 
   B642 
   96542  
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Acol Plus 
S V N Ø* 
   a.p. 
    
    
    
    

 

 2  E4 
Ø/NS    T942 
   B86 
   EB32 

 KB72  DT86 
 83  B7 
 E53  KDT97 
 K986  D5 

   953 
   EKD65 
   42 
   T74  
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Acol Plus 
S* V N Ø 
1♠ - - X 
1ut 2♣ a.p.  

Indmeldinger i farve viser altid 5-
farve. Derfor er det tabende 
bridge af Øst at melde 2♥ i 
stedet for X. 
--------------------  
Spiller man Acol Plus, skal Syd 
med to 4-farver åbne med 1♠, 
ikke med 1♦. At åbne forkert har 
konsekvenser for det videre 
meldeforløb. I Bridgevejen åbner 
man 1♦, men der er de videre 
meldinger helt anderledes. 

1♠ = I Acol Plus : 12-20 HL med 4+farve i ♠. 
 Point, kortlængde og åbningsmelding kan være anderledes i 

andre systemer. 
X = Slutpassituationen : Enten (8)9+ HL og de tre andre 
farver med 4-farve i ♥ eller 15+ HL og en fordeling, 
der vises senere. 
 I slutpassituationen skal man strække sig vidt for at presse 

meldingerne i vejret, hvor alternativet er at sige pas og 
overlade en lav kontrakt til modstanderne. 

1ut = 17-20 HL og jævn hånd. 
2♣ = Vi snupper kontrakten. Jeg har 4+farve i ♣. 
--------------- 
Nord er for svag til at melde 2♥ med ♥-farve i nakken. 

3  T7 
S/ØV    T9743 
   742 
   B75 

 KDB6  984 
 8  EB52
 865  DT9 
 KT863  ED4 

   E532 
   KD6 
   EKB3 
   92  
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Acol Plus 

S V* N Ø 
 1♦ a.p.  
    
    
    
    

 

1♦ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♦.  
 Med præcis 4-farve i ♦ har jeg enten en jævn hånd og 15-20 

H med 3-3-4-3, 2-3-4-4, 3-2-4-4 eller en skæv hånd og 12-20 
H med 1-4-4-4, 4-1-4-4 eller 4-4-4-1, hvor ♦ er en bedre 
farve end ♣.   
Med  1-4-4-4  og 12-16 H melder jeg dog altid 1♦, ikke 1♣. 
Hvis jeg åbner 1♣, har jeg ingen god melding efter svaret 1♠ 
fra makker. 

 Jeg har aldrig en jævn hånd og 15-20 H med en 4-farve i ♥ 
eller ♠ ved siden af, for så åbner jeg i major. 

 Jeg har ikke en jævn hånd og 12-14 HL, for så åbner jeg med 
1ut. 

 Planen er at melde farve med en skæv hånd (12-20 HL) og 
sans med en jævn hånd (15-20 HL) i anden melderunde. 
Planen kan forpurres, hvis du melder pas, sans eller støtter 
1♦, eller hvis modparten blander sig. 

 1♦ kan være bedste nødmelding med 21-22 HL. Det kan jeg 
gøre enten med en 6-farve i ♦ uden 9 stik på egen hånd eller 
med en 5+farve i ♦ og en 4+farve ved siden af. Efter åbning 
2♣ har jeg nemlig ikke en god melding i anden melderunde. 

 
NB! 1♦ åbning i Acol Plus er anderledes end i 
Bridgevejen og 5-farveåbning i major. 

4  B95 
V/Alle   T63 
   KT6 
   ED32 

 ET2   D8643
 ED9  K42 
 DB83  952 
 K76  T9 

   K7 
   B875 
   E74 
   B854  
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Acol Plus 
S V N* Ø 
  1♦ - 

1♠ - 2♣ - 
2ut - 3ut a.p. 

En kursist i Syd melder 3♦ i 
stedet for 1♠. Det er en 
bridgeforbrydelse. Major går 
altid frem for minor, selv når 
majorfarven er sølle. Desuden 
viser 3♦ 4-farve i ♦ og kun 9-10 
HL. 
 

1♦ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♦.  
1♠ = 6-28 HL med 4+farve i ♠. 
2♣ = 12-18 HL. 5+farve i ♦ og 4+farve i ♣. 
2ut = 11-12 HL med et sandsynligt hold i fjerdefarven 
♥ og 4-5 kort i ♠. 
 Jeg kan have 4-kort støtte i ♣ eller 3+kortstøtte i ♦ uden 

hold i ♥, hvor jeg er for stærk til 3♣ /3♦ , der viser9-10 HL og 
for svag til 2♥ (= 13+ HL). Derfor "sandsynligt". 

 Jeg nedvurderer min hånd med en singleton eller renonce i 
en af dine farver. 
Du er nu kaptajn med følgende naturlige muligheder : 
o Uden teoretisk mulighed for udgang melder du 

 3♦ = 6-farve i ♦. 
 pas ellers. 

o Med samlet styrke til udgang melder du 
 3♠ = 3-kortstøtte i ♠. 
 3♥ = Beder om bekræftelse på ♥-hold. 
 3ut = Hold i ♥. 

3ut = Vi har point til udgang, men ikke til slem. Jeg har 
0-2 kort i ♠. 
 Jeg har selv hold i ♥. Ellers ville jeg spørge ved at melde 3♥. 
 Jeg nedvurderer min hånd med en singleton eller renonce i 

din farve ♠. 
 Jeg opvurderer min hånd med mange 10'ere og 9'ere. 

 

5  3 
N/NS    E 
   BT98542 
   EKB4 

 B842  EKDT
 DB9743  652 
 6  73 
 63  DT87 

   9765 
   KT8 
   EKD 
   952  
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Acol Plus 

S V N Ø* 
   - 
- - 1♣ - 

1♠ - 2♣ - 
3♣ - 3ut a.p. 

Nord melder ikke 2♦ i stedet for 
2♣, fordi 2♦ er revers og viser 
17-20 HL. 

1♣ = 12-20 (21-22) HL med 4+farve i ♣.  
1♠ = 6-28 HL med 4+farve i ♠.  
2♣ = 12-16 HL med 5+farve i ♣.  
3♣ = Præcis 10 HL, 3+ kort i ♣ og 4-5 kort i ♠, evt. 4-
farve i ♥. 
 Med kun 9 HL og 3+ kort i ♣ giver det ingen mening at melde 

3♣, da der så højst er 25 HL tilsammen. 
Du skal nu tage stilling til invitationen : 
o Pas = Vi har kun op til 25 HL tilsammen. 
o Med 26 HL tilsammen melder du 

 3♥ med 4-farve i ♥. 
 3♠ med 3-kortstøtte i ♠. 
 3ut med 1-2 kort i ♠. 

3ut = 16 HL med kun 1-2 kort i ♠. 

6  DB 
Ø/ØV   E2 
   K864 
   KDT83 

 T52   E987 
 K93  BT865
 732  DB5 
 E642  5 

   K643 
   D74 
   ET9 
   B97  
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Acol Plus 
S* V N Ø 

a.p.    
    
    
    
    

 

 7  8763 
S/Alle   BT8 
   EDB 
   K72 

 B42   EKT 
 K7  6542
 T653  8742
 ET95  DB 

   D95 
   ED93 
   K9 
   8643  
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Acol Plus 
S V* N Ø 
 - 1♥ - 

3♥ - 4♥ a.p. 
Syd opvurderer sin hånd til 11 
point på grund af sine tre T'ere, 
også selv om ♠B er ubeskyttet. 

1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
3♥ = (10)11-12 HLF med 4+kortstøtte i ♥. 
 Du skal melde, som om jeg har 11-12 HLF. 
 Med 10 HLF og en ubeskyttet Dame eller Bonde i en 

sidefarve nøjes jeg med 2♥. 
  Jeg har ikke 11-12 HLF med 5+farve i ♥ og en singleton 

eller renonce ved siden af, for så melder jeg 4♥. 
4♥ = Vi har tilsammen point og trumfer til udgang, 
men ikke til slem. 
 

8  ED6 
V/Ingen    EK83 
   ED43 
   83 

 975432  K 
 42  976 
 K97  B52 
 KT  B97654 

   BT8 
   DBT5 
   T86 
   ED2  
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Acol Plus 

S V N* Ø 
  1♥ - 

2♣ - 2♥ a.p. 
Den systemtro Øst er nødt til at 
melde pas, selv om han har en 
god hånd. 1ut ville vise 15-18, 2♠ 
ville vise 5-farve, X ville vise 
mindst 3 kort i hver minor. Heller 
ikke i anden melderunde kan 
han gøre noget, for så ville X vise 
4-4 i de umeldte. Men mange 
Øst'er melder alligevel. 

1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
2♣ = 10-28 HL med 4+farve i ♣. 
 Med to eller tre 4-farver melder jeg så lavt som muligt 

uanset farvernes kvalitet med det formål at give dig som 
åbner bedre muligheder for at beskrive din hånd præcist. 

 Med 10-12 HL kan jeg melde 1♠ med kun 4-farve i ♠ stedet 
for en 5-farve 2♣. Så er jeg sikker på, at et fit i ♠ ikke 
forsvinder, hvis modstanderne skulle melde kraftigt ind, 
eller hvis du har en jævn hånd med 4-4  major og 19-20 H. 

2♥ = 12-15 HL og 5+farve i ♥.  
 

9  KDB 
N/ØV   KT842 
   653 
   K3 

 642   T985 
 93  ED75
 DT92  EKB 
 DB74  T8 

   E73 
   B6 
   874 
   E9652  
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Acol Plus 
S V N Ø* 
   1♥ 

1♠ 1ut a.p.  
Melder Øst nu 2♥ i stedet for 
pas, viser han en 6-farve.  

1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
1♠ = I Acol Plus : 5+ farve i ♠ og 9-16 HL uden pligt til 1♠ 
med kun 9-11 HL. 
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer 

og hos spillere med løse aftaler. 
1ut = 6-9 HL og i princippet hold i ♠ og 0-3 kort i ♥. 
 "I princippet" betyder, at jeg kan aftale med makker, at jeg 

melder 1ut selv uden hold, således at 1ut stadigvæk blot er 
en nødmelding. 

 

10  5 
Ø/Alle   KT 
   E9764 
   DT985 

 E874   D63 
 843  DB972
 D32  BT 
 642  EB3 

   KBT92 
   E65 
   K85 
   K7  
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Acol Plus 

S* V N Ø 
For kursister : 

- - - 1♥ 
- 2♥ - 3♥ 
- 4♥ a.p.  

Når Øst opfordrer med 3♥, er det 
mærkeligt, at Vest ikke kan se, han 
har maksimum, og derfor bør tage 
imod opfordringen. 
For en bridgelærer er det hård 
kost at erfare, at kun et par ud af 
syv i D-rækken er i 4♥. 
Et par strander sågar i 1♥. 

Med forsøgsmelding : 
- - - 1♥ 
- 2♥ - 2♠ 
- 4♠ a.p.  

 

1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
2♥ = Enten 6-9(10) HLF og 4+kortstøtte i ♥ eller 6-9 
HL og 3-kortstøtte i ♥ med en ♥-honnør i spidsen 
og en trumfningsmulighed  i en anden farve. 
 Med kun 3 kort i ♥ og en singleton ved siden af, kan det 

være bedst at melde 2♥ frem for 1ut, også selv om der 
ikke er en honnør i ♥. 

 Med 10 HLF runder jeg ned med ubeskyttet Dame eller 
Bonde i en sidefarve. 
Dine muligheder som kaptajn er nu følgende: 
o Udgang skal ikke meldes : Meld pas med 12-16(17) 

HLF. 
o Udgang skal måske meldes :  

 Med 17-18 HL og præcis 4-farve i ♥ melder du 
2ut. 

 Med (17)18(19) HLF og 5+farve i ♥ kan du melde 
3♥. 

 Med (16)17-18(19) HLF og 5+farve i ♥ kan nu 
melde ny 4-farve uden spring med navnet 
forsøgsmelding eller langfarve-Trial-Bid. 

o Udgang skal meldes : 
 Med 19-20 HL og præcis 4-farve i ♥ melder du 

3ut. 
 Med (19)20+ HLF og 5+farve i ♥ melder du 4♥. 

3♥ = (17)18(19) HLF med 5+farve i ♥. 
 Da du ofte støtter på 3 kort i ♥, tæller jeg ikke for det 

5'te kort i ♥ (dette gælder navnlig i en parturnering), 
men jeg tæller alle korthedspointene. 

4♥ = Maksimum (8+ HLF) af det tidligere viste 
 Med 4-farve i ♥ tæller jeg et ekstra point, da du ikke har 

talt for dit 5'te kort i ♥. 
------------------ 
2♠ =  Forsøgsmelding: (16)17-18(19) HLF med 4-farve i 
♠ og 5-farve i ♥.  
 Kan du forsørge et par af mine ♠-tabere enten ved 

trumfninger eller ved honnørstøtte ? 
4♠ = 4-farve i ♠ og maksimum. 

11  KT 
S/Ingen   T3 
   EB5432 
   T65 

 D973   EB54 
 K984  ED762
 86  T9 
 DB9  E4 

   862 
   B5 
   KD7 
   K8732  

 
12  Skanderborg Bridgeklub -  Par kvalifikation I - 3:3 - 18. september 2017.  ♣♦♥♠   

Acol Plus 
S V* N Ø 
 - - 1ut 
- 2♦ a.p.  

Øst nedvurderer sin hånd til 14 H 
på grund af honnørspild i ♦. 
------------------------- 
Åbner en glemsom Øst med 1♥ i 
stedet, og Vest korrekt melder 
2♥ = 6-9 HLF, bør Øst melde pas, 
for der er højst 25 point 
tilsammen. 

1ut = 12-14 HL på en jævn hånd (3334, 2344, 2335), 
dog ikke 5 kort i en major, men gerne i en minor. 
 Med 5-farve i major åbner jeg 1♥ / 1♠. 

2♦ = Jeg, kaptajnen, ønsker at stoppe her, hvis ellers 
modparten tillader det.  
 Jeg har 5+farve i ♦ og fra 0 og op til 11 HL. 
 Med 5-farve i ♦ på en nogenlunde jævn hånd og 8-11 HL 

foretrækker jeg pas frem for 2♦, da der i så fald vil være en 
god chance for at vinde 1ut og derved få en højere score. 
Du har ikke andre muligheder end at melde pas. 
Hvis modparten blander sig kan du vælge at 
konkurrere med 4-5-farve i ♦. 

 

12  EK32 
V/NS   43 
   3 
   T98764 

 T75   DB4 
 D75  K986 
 T98754  KB 
 E  KD32

   986 
   EBT2 
   ED62 
   B5  
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Acol Plus 

S V N* Ø 
  1ut - 

2♣ - 2♦ - 
3ut a.p.   

Hvad er det, der får en 
velfunderet Acol Plus kursist til 
at åbne med 1♦ i stedet for med 
1ut ? 
Desuden tager det voldsomt på 
bridgelæreren, at kursusrækken 
ved seks borde ikke kan finde ud 
af, at der er udgang i kortene 
med masser af overskydende 
point. 

1ut = 12-14 HL på en jævn hånd (3334, 2344, 2335), 
dog ikke 5 kort i en major, men gerne i en minor. 
2♣ = Almindelig Stayman : Har du 4-farve i en major ? 
2♦ = Kun 2-3 kort i hver af ♥ og ♠. 

Du skal nu nærmere beskrive, hvad du er ude på. Du kan : 
o uden udsigt til udgang melde pas. 2♣ var Snyde-

Stayman (sjælden). 
o spørge mig om maks / min med 2ut eller  2♥ / 2♠ (5-

farve). 
o melde udgangen med 3ut eller 4♥ / 4♠ (6-farve og 4-

farve i den anden). 
o kræve, at jeg melder på ny, ved  

 3♣ / 3♦ (5+farve med 4-farve i en major) 
 3♥ / 3♠ (5-farve og 4-farve i den anden major) 

o opfordre til slem med  
 4ut (lilleslem ?) / 5ut (storeslem ?) kaldet kvantitativ 

sans 
 5♦ / 5♥ (Fantom-Blackwood-svar) = 1 / 2 esser (du 

spørger ikke, du viser) 
o melde lilleslem / storeslem med tilstrækkelig styrke. 

3ut = Kaptajnens slutmelding. 
 

13  B93 
N/Alle   K52 
   KD842 
   K6 

 K4   T765
 DBT97  863 
 T75  B93 
 T54  E87 

   ED82 
   E4 
   E6 
   DB932  
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Acol Plus 
S V N Ø* 
   1ut 
- 2♣ - 2♠ 
- 3ut a.p.  
    
    

Hvorfor bruger I kursister ikke 
Stayman ? Er det et bevidst 
fravalg ? Forstår I det ikke ? 
Bridgelæreren kan godt føle, at 
han bruger sin tid forgæves. 
----- 
Syd har udspillet, og det bedste 
råd er at spille længste farve, her 
♦6, og 3ut er sat ved et snuptag. 

1ut = 12-14 HL på en jævn hånd. 
2♣ = Almindelig Stayman : Har du 4-farve i en major ? 
2♠ = 4-farve i ♠, men kun 2-3 kort i ♥. 

Du skal nu nærmere beskrive, hvad du er ude på. Du kan : 
o uden udsigt til udgang melde pas. 2♣ var Snyde-

Stayman (sjælden). 
o spørge om maks / min med 2ut (4-f. i ♥) / 3♠ (4-f. i ♠) / 

3♥ (5-f. i ♥). 
o melde udgangen med 3ut (4-f. i ♥) eller 4♠ (4-f. i ♠). 
o kræve, at jeg melder på ny, ved  

 3♣ / 3♦ (5+farve med 4-farve i ♥) 
 4♣ / 4♦ / 4♥ = Laveste kontrolmelding med ♠ som 

trumf. 
 4ut (1430) = et spørgsmål om nøglekort 

o melde lilleslem / storeslem med tilstrækkelig styrke. 
3ut = 13+ HL uden interesse for slem (og med præcis 4-
farve i ♥). 

14  KT63 
Ø/Ingen   532 
   KT3 
   BT8 

 B   E942
 EKD8  B64 
 84  D95 
 E96532  KD4 

   D875 
   T97 
   EB762 
   7  
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Acol Plus 

S* V N Ø 
1♥ - 1♠ 2♣ 
3♥ - 4♥ - 
- 5♣ X a.p. 
    
    

 

1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
1♠ = 6-28 HL med 4+farve i ♠ og kun op til 3 kort i ♥.  
 Med 6-9 HL kan jeg sagtens have en længere farve i minor, 

for 2♣ / 2♦ viser 10-28 HL. 
 Med 10-12 HL kan jeg melde 1♠ med kun 4-farve i ♠ stedet 

for en 5-farve 2♣ / 2♦. Så er jeg sikker på, at et fit i ♠ ikke 
forsvinder, hvis modstanderne skulle melde kraftigt ind, 
eller hvis du har en jævn hånd med 4-4  major og 19-20 H. 

2♣ = I Acol Plus : 9-16 HL med 5+farve i ♣. 
 I andre systemer og varianter kan der være andre krav til 

indmeldingen. 
3♥ =  17-18 HL med 6+farve i ♥. 
Osv. 

15  E942 
S/NS    T7 
   K98632 
   2 

 KT853  6 
 D4  B82 
 7  DT54 
 D8753  EKB64 

   DB7 
   EK9653 
   EB 
   T9  
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Acol Plus 
S V* N Ø 
 1♣ 4♠ a.p. 
    
    
    
    

 

1♣ = I Acol Plus : 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♣.  
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer. 

4♠ = 7+farve i ♠ med 8+, 7+ eller 6+ stik på egen hånd 
afhængig af zonestillingen udtrykt ved 2-3-4-reglen.  
 Op til 10 honnørpoint, med mindre makker har sagt pas først. 

Forklaring på 2-3-4-reglen : 
 Jeg sætter dig til 2 stik alene i zonen. Dvs. jeg har selv 8 stik, 

når jeg melder 4♠ ind. 
 Jeg sætter dig til 3 stik i lige zonestilling. Dvs. jeg har selv 7 

stik, når jeg melder 4♠ ind. 
 Jeg sætter dig til 4 stik alene uden for zonen. Dvs. jeg har selv 

6 stik, når jeg melder 4♠ ind. 
 

16  KD87542 
V/ØV   754 
   E5 
   7 

 ET6   9 
 ET  KD632
 KD63  974 
 EDT8  B532 

   B3 
   B98 
   BT82 
   K964  
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Acol Plus 
S V N* Ø 
  - - 

2♠ 3ut a.p.  
2ut fra Vest viser (15)16-17(18). 
Makker melder ud fra 16-17, der 
som sædvanligt viser et 2-points 
interval lige under udgang. 
Tallene i parentes er for 
melderen, og tallene uden for 
parenteserne er det, makke skal 
melde ud fra. 
-------  
Pas fra Vest er dog helt håbløst. 

Med PIXI Lebensohl : 
  - - 

2♠ X - 3♣ 
- 3ut a.p.  

 

2♠ = I Acol  Plus : 9-12 HL god 6-farve i ♠, 1-3 kort i ♥ og 
ingen renonce. 
 Nogle gange bliver jeg nødt til at melde 2♠ med en 7-farve i 

♠, fordi zonestillingen ikke tillader at melde 3♠. 
 I andre systemer og hos vildmeldere kan kravene være 

afvigende. 
3ut = Gambling på, at 3ut kan vinde med 19+ HL og 
hold i ♠. 
----------------------------- 
X = Oplysningsdobling. 
 Enten 13+ HL med 4-farve i ♥ og 3+kort i både ♣ og ♦. 

o Dog ikke 15-18 HL på en forholdsvis jævn hånd med hold i 
♠, for så siger jeg 2ut. 

 Eller 18+ HL og en fordeling, der først vises i næste 
melderunde. 

3♣ = Lebensohl : 9-10 HL, oftest 5+farve i ♣. Altså 
konstruktivt. 
 Med kun 0-8 HL og 5+farve i ♣ melder jeg konventionelt 

Lebensohl-2ut. 
3ut = Vi har point til udgang, og jeg har hold i ♠. 

17  4 
N/Ingen   EB986 
   B763 
   962 

 ED9   B3 
 D43  K72 
 E2  DT84 
 EKT54  DB83

   KT87652 
   T5 
   K95 
   7  
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Acol Plus 

S V N Ø* 
   pas 

1♣ 1♠ 2♥ 2♠ 
pas 3♠ pas 4♠ 
a.p.    

 

1♣ = I Acol Plus : 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♣.  
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre 

systemer. 
1♠ = 5+farve i ♠ og 9-16 HL, men meldes ikke 
automatisk med 9-11 HL. 
 En indmelding skal opfylde mindst to af tre krav : 1. 

Anvise et udspil. 2.Spærre for modstanderne. 3.Snuppe  
kontrakten. 

2♥ = Fra 11 HL og fra 4-farve i ♥. 
 Da 2♥ er en højere melding end 2 i åbners farve (2♣), 

skifter åbners meldinger karakter og er fra nu af 
limitmeldinger. 

 Med 7-10 HL med 4+farve i ♥ ville jeg i stedet doble 
(Sputnikdoblingen). 

2♠ = Støtte til indmeldingen med 6-10 HLF og 3+ 
kort i ♠. 
Osv. 

18  E6 
Ø/NS    876432 
   DB6 
   K4 

 KD7532  BT984
 DT9  KB5 
 EK3  92 
 8  T92 

    
   E 
   T8754 
   EDB7653  
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Acol Plus 
S* V N Ø 
1♣ 2♠ 3♥ - 
4♥ a.p.   

Vest skal aflevere sin hånd første 
gang (ikke melde pas) for at gøre 
det svært for modstanderne og 
let for makker. 

1♣ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♣. 
2♠ = I Acol Plus : 9-12 HL med en sund 6+farve i ♠. 
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer 

og efter aftale. I ældre systemer er 2♠ en stærk hånd.  
Nogle har 2♠ til at vise ♠ og en anden farve.  

3♥ = 13+ HL med (4)5+farve i ♥. 
Osv. 

19  DB 
S/ØV    EB874 
   KDT6 
   75 

 EK8543  T976
 63  D52 
 98  B52 
 963  EB4 

   2 
   KT9 
   E743 
   KDT82  
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Acol Plus 
S V* N Ø 
 1♥ 2ut - 

3♣ a.p.   
Hvis Nord ikke melder 2ut, skal 
det være 2♣, den længste farve. 

1♥ = I Acol Plus : 12-20 HL med 4+farve i ♥.  
 Point, kortlængde og anbefalet åbningsfarve kan være 

anderledes i andre systemer. 
2ut = Usædvanlig sans : 5-5 i de to laveste umeldte 
farver, dvs. ♣ og ♦ med stik nok til at spille på 3-
trinnet ifølge 2-3-4-reglen. Engang imellem kan 
farverne være ♣ og ♠. 
3♣ = Præference mellem ♣ og ♦. 
 

20  6 
V/Alle   6 
   D9862 
   EKDB92 

 ED8   7543 
 KD982  E753
 EB73  T4 
 7  T83 

   KBT92 
   BT4 
   K5 
   654  
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Acol Plus 

S V N* Ø 
  - 1♦ 

1♥ 2ut - 3ut 
a.p.    

    
    

 

1♦ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♦.  
1♥ = I Acol Plus : 5+ farve i ♥ og 9-16 HL uden pligt til 
1♥ med 9-11 HL. 
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer 

og hos spillere uden faste aftaler. 
2ut = 11-12 HL og hold i indmeldingsfarven ♥. 
3ut = Samlet styrke til udgang og hold i ♥. 
 Uden hold i ♥ ville jeg melde 3♥ for at spørge, om du har 

hold, eller om du var ude med en nødmelding. 
 

21  K542 
N/NS   2 
   652 
   B9832 

 E98   B6 
 T874  DB6 
 E93  KBT874 
 KT7  ED 

   DT73 
   EK953 
   D 
   654  
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Acol Plus 
S V N Ø* 
   1♦ 
- 1♠ 3♥ 3♠ 
- 4♠ a.p.  

En kursist i Vest melder 3♦ i 
stedet for 1♠. Det er en 
bridgeforbrydelse. Major går 
altid frem for minor, selv når 
majorfarven er sølle. På den 
måde fandt ØV aldrig 4♠. 

1♦ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♦.  
1♠ = 6-28 HL med 4+farve i ♠. 
 Med præcis 10 HL med 4-farve i ♠ og 5 kort i ♣ melder jeg 

1♠ i stedet for 2♣, for at ♠-farven ikke skal "forsvinde" i 
næste melderunde. 

3♥ = I Acol Plus : 7+farve i ♥ med 7, 6 eller 5 stik på 
egen hånd afhængig af zonestillingen udtrykt ved 2-3-
4-reglen.  
 Op til 10 honnørpoint, med mindre makker har sagt pas 

først. 
 Formålet er at spærre for modstanderne, ikke for makker. 
Forklaring på 2-3-4-reglen : 
 Jeg sætter dig til 2 stik alene i zonen. Dvs. jeg har selv 7 stik 

med indmeldingen 3♥. 
 Jeg sætter dig til 3 stik i lige zonestilling. Dvs. jeg har selv 6 

stik med 3♥ ind. 
 Jeg sætter dig til 4 stik alene uden for zonen. Dvs. jeg har 

selv 5 stik med 3♥ ind. 
Osv. 

22  E7 
Ø/ØV    D987543 
   B2 
   D8 

 T863  B942 
 KB6   
 KD64  ET985
 B5  EK74 

   KD5 
   ET2 
   73 
   T9632  
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Acol Plus 

S* V N Ø 
1♣ 1♠ X 2♠ 
3♥ 3♠ a.p.  

 

1♣ = I Acol Plus : 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♣.  
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer. 

1♠ = 5+farve i ♠ og 9-16 HL, men meldes ikke 
automatisk med 9-11 HL. 
 En indmelding skal opfylde mindst to af tre krav : 1. Anvise 

et udspil. 2.Spærre for modstanderne. 3.Snuppe  
kontrakten. 

X = I Acol Plus : Sputnikdoblingen viser (6)7-10 HL og 
4+farve i ♥. Det er altså ikke en strafdobling. 
2♠ = 6-10 HLF og 3+ kort i ♠.  
 Jeg kan have mindre end 6 HLF med 4+farve i ♠ for at 

genere modstanderne. 
 Jeg kan have mere end 10 HLF, hvis du har passet i forhånd. 

3♥ = Konkurrencemelding med 3+ kort i ♥, dvs. højst 
16 HLF. 
 Med udgangsmuligheder dobler jeg først. 

3♠ = Konkurrerendemelding med (14)15-16 HLF. 
 Med 17-18 HLF ville jeg doble, som ikke er straf, når 

modparten har fundet sammen under 3 i vores farve. 
 

23  K98 
S/Alle    KT72 
   B962 
   D6 

 EDT754  632 
 5  9643
 D73  EK4 
 K85  T94 

   B 
   EDB8 
   T85 
   EB732  
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Acol Plus 
S V* N Ø 
Med almindelig Stayman : 
 - - - 

2♣ - 2♦ - 
2ut - 3♣ - 
3♠ - 4♠ a.p. 

Med amerikansk Stayman : 
 - - - 

2♣ - 2♦ - 
2ut - 3♠ - 
4♣ - 4♠ a.p. 

Med 24 H bør Syd ikke åbne med 
2ut, der kun viser 21-22. 

2♣ = Udgang på egen hånd på nær 1-2 stik.  
 En sjælden gang 27-28 HL på en jævn hånd. 
2♦ = Relæ, der afventer, at du præciserer din styrke 
og fordeling. 
2ut = Jævn hånd på 23-24 HL måske med en 5-farve 
- selv i major. 
3♣ = Almindelig Stayman spørger om en 4-5-farve i en 
major. 
3♠ = Jeg har 4-5-farve i ♠ med 2-3 kort i ♥. 
4♠ = Vi har trumfer og point til udgang, men ikke til 
slem. 
-------------------  
3♠ = Amerikansk Stayman: 5-farve i ♠ og 4-farve i ♥ og 
krav til udgang.  
4♣ = Maksimum med ♠-fit og kontrol i ♣. 
4♠ = Jeg er ikke interesseret i slem. 
 

24  DT532 
V/Ingen   T872 
   532 
   7 

 6   984 
 D653  94 
 KDT97  EB8 
 T86  D9542

   EKB7 
   EKB 
   64 
   EKB3  
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Acol Plus 

S V N* Ø 
  - - 
- 1♥ - 1♠ 

2♦ 2♠ a.p.  
Bridgeforbrydelse : Øst melder 
pas i stedet for 1♠. Det kunne da 
tænkes, Vest har åbnet med 20 
point. 

eller 
  pas pas 
1♦ 1♥ 1♠ pas 
2♣ pas 2♦ a.p. 
Bridgeforbrydelse : En rutineret 
Nord melder 2ut i stedet for 2♦. 
 

1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
1♠ = 6-28 HL med 4+farve i ♠  og kun 0-3 kort i ♥.  
2♦ = I Acol Plus : 5+farve i ♦ og 9-16 HL med kvalitet. 
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer 

og hos meldeglade modstandere. 
2♠ = Enten 14-16 HLF med 4-farve i ♠ eller af nød 12-
16 HL med 3 kort i ♠. 
---------------------- 
1♦ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♦.  
1♥ = I Acol Plus : 5+ farve i ♥ og 9-16 HL uden pligt til 
1♥ med 9-11 HL. 
 Point og kortlængde kan være anderledes i andre systemer 

og hos spillere uden faste aftaler. 
1♠ = 6-22 HL og 4+farve i ♠. 
 Med 10 HL, 4-farve i ♠ og 5 kort i ♣ melder jeg 1♠ i stedet for 

2♣, for ellers er jeg ikke stærk nok til at vise min ♠-farve i 
næste melderunde.. 

2♣ = 12-18 HL. 5+farve i ♦ og 4+farve i ♣. 
2♦ = Jeg vil hellere spille 2♦ end 2♣. 
 

25  DT654 
N/ØV    EK72 
   54 
   52 

 B72   K983 
 DBT84  93 
 D  KB93
 EKD9  873 

   E 
   65 
   ET8762 
   BT64  
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Acol Plus 
S V N Ø* 
   1♣ 
- 1♥ - 2♣ 
- 2♥ a.p.  
    
    

 

1♣ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♣.  
1♥ = 6-28 HL med 4+farve i ♥. 
2♣ = 12-16 HL og 5+farve i ♣.  
 Jeg kan godt have en 4-farve i ♦ ved siden af, men styrken 

tillader ikke at vise den, da 2♦ er en højere melding end 
2♣ og derfor viser 17-20 HL (revers). 

2♥ = 9-12 HL og 6+farve i ♥. 
 Med kun 5-8 HL og 6+farve i ♥ ville jeg have meldt 2♥ i 

første omgang i stedet for 1♥. 
 Med 13-14 HL og 6+farve i ♥ ville jeg melde 3♥ i stedet for 

2♥. 
 

26  D96 
Ø/Alle    D6 
   K543 
   EKT2 

 B7542  K83 
 EK98432  T 
 8  E62 
   DB9764

   ET 
   B75 
   DBT97 
   853  
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Acol Plus 

S* V N Ø 
1♠ - 1ut 3♦ 

a.p.    
    
    
    

 

1♠ = 12-20 HL med 4+farve i ♠. 
1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i ♠. 
3♦ = 7+farve i ♦. 7, 6 eller 5 stik på egen hånd 
afhængig af zonestillingen udtrykt ved 2-3-4-
reglen. Kun op til 10 honnørpoint. 

Forklaring på 2-3-4-reglen : 
 Du sættes til 2 stik alene i zonen. Dvs. jeg har selv 7 stik 

med indmeldingen3♦. 
 Du sættes til 3 stik i lige zonestilling. Dvs. jeg har selv 6 

stik med indmeldingen 3♦. 
 Du sættes til 4 stik alene uden for zonen. Jeg har selv 5 

stik med indmeldingen 3♦. 
 

27  B 
S/Ingen   K743 
   7 
   DT76532 

 ET5   K3 
 BT982  65 
 BT8  EK96432
 K4  98 

   D987642 
   ED 
   D5 
   EB  
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Acol Plus 
S V* N Ø 
 1♣ - - 

X 1♠ - - 
2ut - 3ut a.p. 

 

1♣ = 4+farve i ♣ og enten skæv med 12-20(21-22) HL 
eller jævn med 15-20 HL. 
X = Slutpassituationen : Enten fra (8)9 HL og de tre andre 
farver med 4-farve i en major eller 15+ HL og en 
fordeling, der vises senere.  
 I en slutpassituation skal man strække sig vidt for at presse 

meldingerne i vejret, hvor alternativet er at sige pas og 
overlade en lav kontrakt til modstanderne. 

1♠ = Konkurrerende melding med 5+farve i ♣ og 4-
farve i ♠. 
2ut = 19-20(21) HL med hold i ♣. 
 Mine muligheder i slutpassituationen med hold i 

åbningsfarven og en nogenlunde jævn hånd er  
 Med 11-14 HL melder jeg 1ut i første melderunde. 
 Med 15-18 HL melder jeg X først efterfulgt at 1ut i 

anden runde. 
 Med 19-20  HL melder jeg X først efterfulgt at 2ut i 

anden runde. 
3ut = Sådan. 

28  K72 
V/NS    872 
   B9872 
   K9 

 ED63  T954 
 E  DBT93 
 T  63 
 BT65432  87 

   B8 
   K654 
   EKD54 
   ED  

 


