
01  Kristians forslag -  IMP kvalifikation II - 3:3 - 15. januar 2018..  ♣♦♥♠  
Acol Plus 

S V N* Ø 
  - 1♠ 
- 2♠ - 3♦ 
- 3♠ 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♦ = Forsøgsmelding :(16)17-18(19) HLF med 5 kort i ♠ 
og 4+farve i ♦.  
 3♦ er en såkaldt forsøgsmelding, et langfarve Trial-Bid. 
 Jeg kan have Es og/eller Konge i ♥ og ♣. Men ellers er 

honnørerne normalt koncentreret i ♠ og ♦ især med kun 
16-17 HLF. 
Du har følgende to muligheder : 
o 3♠ = Min hånd er uegnet til udgang. 

 Jeg har honnørspild (Dame og Bonde) i 
sidefarverne. 

 Med den forkerte fordeling af honnørstyrken har 
jeg måske helt op til 9 HLF. 

o 4♠ = Min hånd er egnet til udgang. 
 Jeg kan være kort i ♦, så jeg kan trumfe dine ♦-

tabere.  
 Jeg kan have honnørstyrke i ♦, så farven kan rejses.  
 Jeg har ikke honnørspild (Dame og Bonde) i 

sidefarverne. 
 Med den rette fordeling af honnørstyrken har jeg 

måske kun 6-7 HLF. 
 

1  B54 
N/Ingen    75 
   BT 
   KDBT52 

 KT6   ED987 
 K8642  T3 
 654  KD98 
 96  E3 

   32 
   EDB9 
   E732 
   874  
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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 ♠. 
 Ikke nødvendigvis jævn. Typisk med en langfarve, som jeg 

ikke kan melde på 2-trinnet. 
 Med præcis 3 kort i ♠ melder jeg 2♠ i stedet for 1ut med en 

♠-honnør i spidsen og en trumfningsmulighed i en anden 
farve. 
Dine muligheder som kaptajn er nu principielt følgende: 
o Udgang skal meldes : Meld den, eller spring til 3 i ny farve 

(19-20 HL) med 5 kort i ♠. 
o Udgang skal måske meldes : enten 2ut (17-18 HL, 

nogenlunde jævn) eller 3♠ (6-farve og 17-18 HL) eller 2♥ 
(12-18 HL). 

o Udgang skal normalt ikke meldes : enten pas (jævn med 
4-5 kort i ♠) eller 2♣ / 2♦ med 4+farve og 5+farve i ♠ 
eller 2♠ (12-16 HL og 6-farve).  

3♠ = 6+kort i ♠ med enten 17-18(19) HL eller 7 stik. 
 

2  EK7643 
Ø/NS    K 
   ED543 
   9 

 D2   BT85 
 B753  EDT9
 762  K 
 EB87  T432 

   9 
   8642 
   BT98 
   KD65  
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Acol Plus 
S* V N Ø 
- 1♥ 2♠ - 
- X - 3♠ 
- 4♣ - 5♣ 

a.p.    
Eller med en dristig Øst : 

- 1♥ 2♠ 3♣ 
pas 3♠ pas 4♦ 
pas 5♣ a.p.  

Jeg synes ikke om det 
sidste meldeforløb, og det 
første er ikke kursiststof. 

1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
2♠ = Springindmelding med 9-12 HL og 6-farve i ♠ i 
klassisk Acol Plus stil. 
 Et spring til 2♠ kan være meget svagt i andre meldesystemer 

eller efter specielle aftaler. 
X = Oplysningdobling foran indmeldingen. 
3♠ = Vi kan spille 3ut, hvis du har hold, og ellers i din 
bedste minor. 
------------------------- 
1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
2♠ = 9-12 HL og 6-farve i ♠ i klassisk Acol Plus stil. 
3♣ = 13+ HL og 4+farve i ♣. 
Osv. 
 

3  EKDT86 
S/ØV    T62 
   87 
   95 

 32   B94 
 EDB3  7 
 KT2  ED96 
 KD86  E7432 

   75 
   K9854 
   B543 
   BT  
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Acol Plus 

S V* N Ø 
 - 1♥  

3♥ - 4♥ a.p. 
Udspil ♠B. 
Da spilfører råder over 9 
trumfer, kniber hun ikke 
efter Damen, men spiller 
♥K og ♥A. 
Herefter spille hun ♣6. 
Ved mit bord gik Øst op på 
♣E, så spilfører fik for både 
♣D og ♣K. Esser er til for at 
stikke Konger, så derfor bør  
Øst have is i maven og 
lægge ♣5, så at Nord får et 
gæt. Kniber hun med ♣9, 
er der igen 12 stik i hus. 

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♥. 
Du er nu kaptajn og dine muligheder er følgende : 
o Uden styrke til udgang melder du pas. 
o Med styrke til udgang, men ikke til slem, melder du af 

med 4♥. 
o Med sleminteresse kontrolmelder du lavest muligt : 

3♠, 4♣ eller 4♦. 
o Med kontrol i alle sidefarver og 22+ HLF melder du 4ut 

(1430). 
4♥ = Vi har tilsammen point og trumfer til udgang, 
men ikke til slem. 
 
 

4  EK 
V/Alle    EB762 
   3 
   KT876 

 T9865   DB74 
 D4  T3 
 D742  KT95 
 43  EB5 

   32 
   K985 
   EB86 
   D92  
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Acol Plus 
S V N* Ø 
  1♠ - 

1ut - 4♥ a.p. 
 

1♠ = 12-20 HL med 4+farve i ♠. 
1ut = 6-9 HL og op til 3 kort i ♠. 
 Ikke nødvendigvis jævn. Typisk med en langfarve, som jeg 

ikke kan melde på 2-trinnet. 
 Med præcis 3 kort i ♠ melder jeg 2♠ i stedet for 1ut med en 

♠-honnør i spidsen og en trumfningsmulighed i en anden 
farve. 
Dine muligheder som kaptajn er nu principielt følgende: 
o Udgang skal meldes : Meld den, eller spring til 3 i ny farve 

(19-20 HL) med 5 kort i ♠. 
o Udgang skal måske meldes : enten 2ut (17-18 HL, 

nogenlunde jævn) eller 3♠ (6-farve og 17-18 HL) eller 2♥ 
(12-18 HL). 

o Udgang skal normalt ikke meldes : enten pas (jævn med 
4-5 kort i ♠) eller 2♣ / 2♦ med 4+farve og 5+farve i ♠ 
eller 2♠ (12-16 HL og 6-farve).  

4♥ = 19-20 HL med 5-farve i ♠ og 5-farve i ♥. 
 

5  EDB83 
N/NS    EK542 
   K7 
   D 

 K654   972 
 7  BT93 
 T942  DB3 
 K874  EB6 

   T 
   D86 
   E865 
   T9532  
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Acol Plus 

S V N Ø* 
   2♥ 

3♦ pas 3ut a.p. 
Der er ingen grund til at 
falde fra udspillet ♥D eller 
♥K, når man har 10 stik på 
egen hånd. Ved mit bord 
fik Nord kun 9 stik ved at 
falde fra to gange. 
 

2♥ = I Acol Plus : 9-12 HL, en god 6-farve i ♥ og 1-3 
kort i ♠. 
 I andre systemer har 2♥ en anden betydning, ligesom 

hasardspillere går længere ned i point. 
3♦ = 13-17 HL med 5+farve i ♦. 
 Dog ikke 15-17 HL på en forholdsvis jævn hånd med hold i 

♥, for så siger jeg 2ut. 
3ut = 12+ HL med hold i åbningsfarven ♥. 
---------------------- 
Det skærer i min bridgesjæl at se Nord spille ♦E 
først. Nord skal spille ♦K først for at gardere sig mod 
4-0 fordeling i ♦. I et sådant ugunstigt tilfælde kan 
♦B altid fanges. 

6  DB84 
Ø/ØV    E64 
   E73 
   KB5 

 ET97   K6 
 92  KDBT87
 B84  6 
 T832  9764 

   532 
   53 
   KDT952 
   ED  
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Acol Plus 
S* V N Ø 

Med almindelig Stayman : 
- - - 2ut 
- 3♣ - 3♦ 
- 3ut a.p.  
Med amerikansk Stayman : 
- - - 2ut 
- 3♣ - 3ut 

a.p.    
Udspillet er delikat. 
Mod en sanskontrakt 
spiller man kun en honnør 
ud med en sekvens 
bestående af tre. 
Mod en farvekontrakt 
spiller man ♥D ud. 
Jeg spillede selv 4. højeste 
ud, og spilfører vandt sin 
kontrakt. Så det er ikke 
altid udspilsreglerne 
rækker. 

2ut = 21-22 HL på en (nogenlunde) jævn hånd måske 
med en 5-farve - selv i major. 
 2ut kan være en nødmelding med en 5+farve i minor på en 

skæv hånd. Åbning 2♣ efterfulgt af 3♣ / 3♦ i anden 
melderunde lover 6+farve og 9-10 stik på egen hånd. I 
stedet for nødmeldingen 2ut kan jeg vælge at åbne med 1♣ 
/ 1♦ især med en renonce / singleton i en sidefarve. 

3♣ = Almindelig Stayman spørger om en 4-5-farve i en 
major. 
3♦ = Jeg har kun op til 3 kort i hver major. 
3ut = Så må jeg som kaptajn slå mig til tåls med 3ut. 
------------------ 
3♣ = Amerikansk Stayman spørger om en 4-5-farve i en 
major. 
 Forskellen fra almindelig Stayman er, at jeg også bruger 3♣ 

med 3 kort i en major. 
Dine svar falder i 4 trin i amerikansk Stayman : 
o 3♦ =4-farve i en major. Lumsk,  i alm. Stayman er det 

omvendt. 
o 3♥ =5-farve i ♥. 
o 3♠ = 5-farve i ♠. 
o 3ut = Jeg har kun 2-3 kort i hver major. 

3ut = I amerikansk Stayman : Jeg har kun 2-3 kort i hver 
major.  

7  DB6 
S/Alle    T94 
   72 
   DT853 

 T932   K8 
 532  EB 
 D843  EKB6 
 K2  EB764 

   E754 
   KD876 
   T95 
   9  
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Acol Plus 

S V* N Ø 
 1♣ - 1♥ 
- 1ut - 4♥ 

a.p.    
Jeg har fået et spørgsmål om 
Vest anden melding, idet der 
bed bordet blev meldt 2♥. 
Mærkværdigt kan jeg kun sige. 

1♣ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♣.  
1♥ = 6-28 HL med 4+farve i ♥. 
1ut = 15-16 HL, jævn hånd med 4-5 kort i ♣, 2-3 
kort I ♠ og 2-3 kort i ♥. 
4♥ = Kaptajnens slutmelding : 10+ HLF med 6+ kort 
i ♥. 
 

8  D982 
V/Ingen    63 
   EDT 
   DT42 

 EB5   T6 
 K42  EBT987 
 B43  K97 
 EK86  93 

   K743 
   D5 
   8652 
   B75  
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Acol Plus 
S V N* Ø 
  1♣ - 

1♦ - 2♥ - 
3ut - 4♥ - 
a.p.    

Det er ikke nemt, for her 
har vi en usædvanlig 
fordeling, der ikke er livret i 
noget meldesystem. 
Ved meldingen 2♥ tæller 
Nord stik og ikke point. 
Meld som en dreven 
whistspiller. 

1♣ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♣.  
1♦ = 6-28 HL oftest med 4+farve i ♦. 
2♥ = 19-20 HL oftest med 4-farve i ♥ og normalt med 
5+farve i ♣. 
 Undtagelsen : Med en 4-4-1-4-hånd og kun 1 kort i ♦ er jeg 

nødt til at melde 2♥ med kun 4-farve i ♣. 
 2♥ er spring i ny farve, hvor alternativet 1♥ uden spring 

viser 12-18 HL. 
 Med 21-22 HL kan 2♥ være meldt af nød. 

3ut = Afslutter normalt meldeforløbet. Vi har ikke 
slem i kortene. 
4♥ = 5-farve i ♥. 

9  9 
N/ØV    KBT76 
    
   EKD8532 

 854   KT632 
 ED5  83 
 DT872  E653 
 B7  96 

   EDB7 
   942 
   KB94 
   T4  
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Acol Plus 
S V N Ø* 
   1♠ 
- 2♣ - 2♥ 
- 3♠ - 4♠ 

a.p.    
Udspillet var ♦8. Det var 
forfærdeligt at se Øst spille 
kontrakten ned. Hun skal 
på bordet og spille ♠ op 
mod ♠K.  Eneste håb er, at 
♠E sidder hos Nord. Men 
det er ok at starte med en 
lille ♠  fra begge hænder. 

1♠ = 12-20 HL med 4+farve i ♠. 
2♣  = 10-28 HL med 4+farve i ♣ og 0-3 kort i ♠. 
2♥ = 12-18 HL med 5+farve i ♠ og 4+farve i ♥. 
3♠ = (10)11(12) HLF. 3-kortstøtte i ♠. 

Mine  muligheder for at udtrykke ♠-støtte : 
 2♠ = Enten 10 H med 3 kort i ♠ eller 10-12 HL med 1-2 kort i 

♠ og hellere ♠ som trumf end ♥. 
 3♠ = (10)11(12) HLF med 3-kortstøtte i ♠. 
 4♠ = (12)13-14(15) HLF med 3-kortstøtte i ♠. 
 Med (15)16+ HLF og 3 kort i ♠ melder jeg fjerde farve krav 

3♦ efterfulgt af 3♠ / 4♠  i næste melderunde. 
Du er nu kaptajn og kan styre det videre 
meldeforløb. 

4♠ = Jeg kaptajnen har regnet ud, vi har trumfer og 
point til udgang, men ikke til slem. 

10  EB8 
Ø/Alle    T973 
   DB32 
   82 

 T65   K9432 
 ED  B652 
 ET6  K 
 BT963  KD7 

   D7 
   K84 
   98754 
   E54  
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Acol Plus 

S* V N Ø 
1♦ - 2♣ - 
3ut a.p.   

En kursist spørger : Må 
man oplysningsdoble som 
åbningsmelding. Nej det er 
ulovligt. 

1♦ = 12-20(21-22) HL med 4+farve i ♦.  
2♣ = 10-28 HL og 4+farve i ♣. 
 Med præcis 10 HL med 4-farve i ♥ eller i ♠ og 5+farve i ♣ 

melder jeg 1♥ / 1♠ - ikke 2♣. Begrundelsen er, at 2♥ / 2♠ 
over 2♦ fra dig viser 11+ HL. 

 2♣ kan være en nødmelding, der dækker over en stærk ♦-
hånd med 13+ HLF. 

3ut = 18-20 HL på en jævn hånd med 4-5 kort i ♦ og 2-
3 kort i hver major. 
 

23  KD86 
S/Alle    964 
   D 
   KDT63 

 T95   432 
 T852  E73 
 9743  K852 
 95  B42 

   EB7 
   KDB 
   EBT6 
   E87  
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Acol Plus 
S V N Ø* 
   - 
- - 1♠ - 

2♥ - 2♠ - 
2ut - 3♥ a.p. 

Rygterne svirrer, at Syd meldte 
pas i stedet for 2♥. Det var 
åbenbart sådan, at bridge-
forbrydelse betaler sig.  - denne 
gang altså. 
---------------- 
Hvis Nord føler, han spiller mod 
modstandere, der tit er i 
foræringshjørnet, kan han 
stramme til 4♥. 
Hvad galt er der ved følgende ? 

   - 
1♥ - 1♠ - 
pas    

Hvis Syd alligevel åbner med 1♥. 
   - 

1♥ - 1♠ - 
2♣ - 4♥ a.p. 

    
 

1♠ = 12-20 HL med 4+farve i ♠. 
2♥ = 10-28 HL med 4+farve i ♥.  
 Hvis jeg kun har 4-farve i ♥, har jeg 3 kort i ♠. For med 

præcis 4-farve i ♥ og præcis 2 kort i ♠ har jeg 7 kort tilbage, 
og så ville jeg ikke melde 2♥, men 2♣ eller 2♦ i min minor 4-
farve. 

2♠ = 12-15 HL med 5+farve i ♠ og 0-3 kort i ♥. 
2ut = 10-11 HL med 5-farve i ♥ og kun 0-1 kort i ♠. 
(Efter indledende pas). 
3♥ = Slutmelding. 
---------------------------- 
Syd har kun 11 HL, da der er honnørspild for ♠B blank. 
Syds pas er en bridgeforbrydelse, da Nord kan have 
rigtig mange point. I stedet før Syd melde 2♣, der 
viser 4-farve i ♣ og 5-farve i ♥. 
 
 
 
 
------------------------------- 
1♥ = 12-20 HL med 4+farve i ♥. 
1♠ = 6-28 HL med 4+farve i ♠ og kun 0-3 kort i ♥.  
2♣ = 12-18 HL med 5+farve i ♥ og 4+farve i ♣. 
4♥ = (12)13-14(15) HLF med 3 kortstøtte i ♥. 
 

26  DT8763 
Ø/Alle    B43 
   ED6 
   K 

 E94   K52 
 T8  652 
 KT73  985 
 E872  DBT6

   B 
   EKD97 
   B42 
   9543  

 


