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Det kan godt være vi bliver nødt til at læse lidt mere om 2-0-1 end et appendix i en Blakset-bog.
Nedenstående er alt sammen til diskussion

Hvad betyder 1U?

1♣-1U = 6-9
1♦-1U = 6-9

Med 10-12 uden majormelding springer man til 2U. Med minorfit og 10+, springes 1♣-2♦ eller 1♦-
3♣.
Jeg ved godt at Blakset skriver 1♦-1U=6-12, men fordelene ved begrænsningen på 1♦-1U er oplagt.
Der er mindre pres for at melde og man slipper for at aftale et svarkompleks.

1♥-1U = 6-12
1♠-1U = 6-12

1U er ikke krav, men passes kun med en absolut minimumshånd hos åbner.
Kan aftales som RK. Løser problem med hvad man gør med 10-12 og 3f i åbners majorfarve.

Hvornår er 2-0-1 gamekrav?

1♦ -2♣
1♥ -2♣
1♥ -2♦
1♠ -2♣
1♠ -2♦
1♠ -2♥

2-o-1 er ikke gamekrav når mellemhånden melder og efter forhåndspas

Når mellemhånden dobler

1x-D/1y-1z = RK, ulimiteret

1x-D/1y-2z uden spring = IK, (5)6f 7-9(10)

Spring bevarer uændret deres betydning uanset om der er indmeldt eller doblet.

RD bliver nu en melding der viser ca 10hp med håb om at kunne straffe modstanderne eller en hånd
med (5)6-farve med udgangsstyrke. Dvs RD efterfulgt af farve lavere end åbningsfarven er gk.

Betydningen af 1♠-D-3U og 1♥-D-3♠/3U må overvejes. Jeg vil nok være tilhænger af at springet til
3U kun er konventionelt i uforstyrrede meldeforløb.

Jeg kan ikke lide at 2U uden spring er Bekkasin.
Jeg kan heller ikke lide at overmelding uden spring i indmeldt farve altid viser støtte. Det er svært at
konstruere hænder der ikke har doubleton i makkers åbningsfarve så åbner kan blot melde sin farve 



uden anden god melding og melde 2/3U når det er rigtigt.

Når vi har forhåndspasset
Så er 2-o-1 ikke mere GK men 9-10(11)hp og en 5f efter P-1♠-2♥ og en 6f hvis der meldes minor. 
Ellers melder man 1U.

Meldingerne efter 1H-1U

1♥ -1U
2♣ RK. Mindst inviterende eller svag med hjerter og klør
2♦ IK. 5-4 i hjerter-ruder
2♥ IK. 6f i hjerter
2♠ IK. 9-15 med 6-5 i hjerter-spar (1)
2U RK. Mindst inviterende med 5-5 i hjerter-klør
3♣ RK. Mindst inviterende med 5-5 i hjerter-ruder
3♦ GK. Transfer til hjerter
3♥ IK. Inviterende på hånd med fordelingsstyrke

1♥ -1U
2♣ -2♦ RK. 6-9
      -2♥ IK. 4-7. Hjerterstøtte
   -2♠ RK. 10-12 og klørstøtte(2)
   -2U   IK. 10-12 uanset hold
   -3♣ IK. 10-12 med 6f
   -3♦ IK. 10-12 med 6f
   -3♥ IK. 10-12 med 5f

Efter 1♥-1U-2♣-2♦, er inviterende meldinger over for 6-9, da svarer har benægtet 10-12:

1♥ -1U
2♣ -2♦
2♥ IK. Svag med 5-4 i hjerter-klør
2♠ GK. 5-4. 19-21 (1)
2U IK. Invit
3♣ GK. 5-4 i hjerter-klør
3♦ GK. 5-4 i hjerter-ruder
3♥ IK. Invit til 3U/4♥

(1) Hvad er forskel på 1♥-1U-2♠ og 1♥-1U-2♣-2♦/2♥-2♠?
Meldingerne har ingen naturlig betydning som visende 4f i spar, når svarer har benægtet 4f. 
Jeg vil foreslå 1♥-1U-2♠ viser forholdsvis svage fordelingshænder, f.eks ♠KT876/♥ED8765/♦32/♣-
og 1♥-1U-2♣-2♦/2♥-2♠ er gamekrav med 4f i spar hvor man måske skal spille på en 4-3-fit.
Et andet forslag kunne være at skelne mellem en ”svag” revershånd med 16-18 og en stærkere hånd 
med 18-21

(2) Fraviger man alle principper om honnørkort fortrinsvis i umeldte farver, viser meldingen 1♥-
1U-2♣-2♦ altid 6-9.
Efter åbning 1♥, giver den ledige 2♠ melding plads til at skelne mellem 10-12 med og uden støtte til
en eventuel klørfarve hos åbner.Har åbner svag hånd med spar-klør, præfereres efter 2♠ til 3♣ for at 



spille.

Meldingerne efter 1S-1U

1♠ -1U
2♣ RK. Mindst inviterende eller svag med spar og klør
2♦ IK. 5-4 i spar og ruder
2♥ IK. 5-4 i spar og hjerter
2♠ IK. 6f i spar
2U RK. 5-5 i spar og klør
3♣ RK. 5-5 i spar og ruder
3♦ RK. 5-5 i spar og hjerter
3♥ GK. Transfer til spar
3♠ IK. Inviterende på hånd med fordelingsstyrke

1♠ -1U
2♣ -2♦ RK. 6-9
   -2♥ IK. 6-9 5f i hjerter
   -2♠ RK. 4-7. 3f i hjerer
   -2U   IK. 10-12 uanset hold
   -3♣ IK. 10-12 med 6f
   -3♦ IK. 10-12 med 6f
   -3♥ IK. 10-12 med 5f

1♠ -1U
2♣ -2♦
2♥ IK. Invit med 5-4 i spar-hjerter
2♠ IK. Svag med 5-4 i spar-klør
2U IK. Invit
3♣ GK. 5-4 i spar-klør
3♦ GK. 5-4 i spar-ruder
3♥ GK. 5-4 i spar-hjerter
3♠ IK. Invit til 3U/4S

Spring i farve ud over de her definerede er altid splintermeldinger.
Øvrige videre meldinger er naturlige medmindre specifikt andet er aftalt.

10-12 og 3-kortstøtte til åbners majorfarve
Hvad gør vi? Det virker ikke smidigt at man må melde 1U medmindre det er rundekrav.
Læser Blaksets moderne majorstøtter?

Ikke at forglemme efter 2-0-1
1x-2y-2U = 12-14/18-19
Efter 1x-2y viser begge hænders spring til 3U 15-17 



Gazilli efter 1H-1S
Det synes jeg også vi skal spille. Umiddelbart skelet i overensstemmelse med 1M-1U:

1♥ -1♠
2♣ RK. Mindst inviterende eller svag med hjerter-klør
2♦ IK. Svagt med hjerter-ruder
2♥ IK. Svagt med 6f i hjerter
2♠ IK. Svagt med sparstøtte
2U RK. Mindst inviterende med 5-5 i hjerter-klør
3♣ RK. Mindst inviterende med 5-5 i hjerter-ruder
3♦ GK. Transfer til hjerter. Følges evt. op med transfer til spar
3♥ IK. Inviterende på hånd med fordelingsstyrke
3♠ IK. Inviterende med 4f

1♥ -1♠
2♣ -2♦ RK. 6-9/13+

-2♥ IK. 4-7 og 3f hjerter
-2♠ IK. (5)6f i spar
-2U IK. 10-12

   -3♣ IK. 10-12 med (5)6f og 4f i spar
   -3♦ IK. 10-12 med (5)6f og 4f i spar
   -3♥ IK. Invit med 3f hjerter og 10-12 

-3♠ IK. Invit med 6f

1♥ -1♠
2♣ -2♦
2♥ IK. Svagt med 5-4 i hjerter-klør
2♠ IK. Svagt med 3f spar
2U IK. Invit over for 6-9
3♣ GK. 5-4 i hjerter-klør
3♦ GK. 5-4 i hjerter-ruder
3♥ IK. Invit til 3U/4♥/4♠. 6-3 i hjerter-spar
3♠ IK. Invit til 3U/4♥/4♠. 5-3 i hjerter-spar


