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Hvis den stærke jævne hånd med 18−19 
balancerede hp er placeret under åbning 
1< eller 2<, bliver sekvensen 1x - 1y, 
2ut ledig til andre formål. Jeg beskriver 
i denne artikel Jacolls spring, hvor 2ut 
efter 1x - 1y altid er mindst inviterende og 
enten viser støtte til svarers farve eller en 
enfarvet hånd uden trekortstøtte til svarers 
farve. Spring til 3y bliver derved lidt hon-
nørsvagere end i et normalt system, mens 
springet til 3x viser seksfarve, trekortstøtte 
til svarers farve og inviterende styrke. 
 Tre meldinger adskiller sig dermed ved 
åbners anden melding i forhold til det, du 
kender fra lignende situationer i et natur-
ligt system:
           1x - 1y
            ?
2ut: Altid mindst inviterende. Enten med 
seksfarve i x uden trekortstøtte i y eller 
4+y uanset fordeling. 
3x: Ca. 16−18 hp med 6x og 3y. 
3y: En mere fordelingspræget støtte til 
3y. En hånd med god fordeling uden så 
mange point. 
Prøv at melde disse hænder efter 1> - 1¤:
1.  # E K 2   ¤ K 4   > K D B 8 4 3   < E 2
2.  # 8   ¤ D B 2   > E K B T 7 2   < E 5 3
3.  # −   ¤ E B T 3   > E D B T 6   < E 7 6 3
4.  # 4   ¤ K D 7 2   > E K B 6 5   <  T 3 2

1: 2ut. 2ut kan bl.a. indeholde en hånd med 
seksfarve i ruder uden trekortstøtte til sva-
rers farve. Man lover mindst inviterende 
styrke, men kan som her være stærkere. 
Hvis svarer lægger sig i 3>, følger åbner 
op med 3ut, fordi han har tillæg.
2: 3>. Seksfarve i ruder, trekortstøtte i 
hjerter og præcis inviterende styrke. 
3: 3#. Kortfarve i spar, hjerterstøtte og 
styrke til udgang. Hvis I fremover an-
vender Jacolls spring, vil jeg foreslå jer 
at skelne mellem single og renonce, så 
et direkte dobbeltspring i ny farve lover 
renonce og ca. 14−18 hp. Stærkere hænder 
med renonce kan gå via 2ut.
4: 3¤. Et fordelingspræget spring til 3¤, 
dvs. en spillestærk hånd, hvis svarer har fit 
og topkort. Åbner har ofte en kortfarve, så 
det er en god ide at lade billigste melding 
spørge efter kortfarve med efterfølgende 
trinsvar (3# spørger efter 3¤, hvorpå 3ut 
benægter kortfarve, og 4</> viser kort-
farve i henholdsvis klør og spar).
De videre meldinger
Det er som altid vigtigt at have gode aftaler 
om de videre meldinger for at opnå fuldt 
udbytte af nye aftaler. Meldingen 2ut kræ-
ver de fleste aftaler, fordi åbners melding 
kan indeholde flere håndtyper.
         1< - 1#
         2ut -   ?
3<: 3 i åbners farve er den eneste svage 
melding. Åbner passer med inviterende 
styrke og seksfarve, går i 3ut med samme 
hånd og tillæg, melder 3/4 i svarers farve 
med støtte eller kan alternativt melde ny 
farve, der viser korthed og sleminteresse 
over for en hånd med højst 9 hp. 
3>: Billigste melding i ny farve er kunstigt 
krav til udgang. 3ut/4</4ut viser herefter 
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den stærke enfarvede hånd, hvor 4< og 4ut 
begge viser mindst 19 gode hp. Alle andre 
meldinger viser støttehånden.
3¤: 5_5 i majorfarverne og udgangskrav. 
Herefter er ny farve på 4-trinnet cue med 
hjerter, mens 3# enten er præference med 
double spar eller viser firkortstøtte i spar. 
Den sidste hånd melder videre, hvis svarer 
lægger sig i 4#.
3y: Krav med god seksfarve, da åbner 
højst har to kort i svarers farve.
3ut: En begrænset hånd med lidt tillæg, 
der har lyst til at spille 3ut over for den 
enfarvede hånd. Ny farve fra åbner viser 
kortfarve og støtte til svarers farve. 4 i 
åbners farve er dog naturlig sleminvit.

1x - 1y, 3x
Efter spring i egen farve, hvor åbner viser 
trekortstøtte til svarers farve, er det vigtigst 
at aftale, om 3 i svarers farve er krav eller 
ej. Man kan lade 3y være pasbart, men det 
er ret ufleksibelt i forhold til at undersøge 
slem. Det mest almindelige er, at 3 i sva-
rers farve er krav, så svarer kan invitere 
til slem med både egen og svarers farve.

       1> - 1¤
       3> -   ?

3¤: Krav for at give plads til at undersøge 
graden af tilpasning, når åbner viser en 
eventuel kortfarve efter 3¤. 
3ny: Holdvisende på vej mod 3ut, hvis 
åbner har hold i den sidste farve.
3ut: For at spille. 
4>: Naturlig sleminvit. 
4ny: Cuebid (Splinter med spring) med 
åbners farve som trumf. 

1x − 1y, 3y
Efter den fordelingsprægede støttemelding 
til 3-trinnet spørger billigste melding 
om kortfarve hos åbner for at undersøge 

graden af tilpasning. Andre meldinger er 
cuebids for at undersøge slem (kan dog 
også spilles som kortfarve).
       1> - 1¤
       3¤ -  ?

3#: Spørger efter kortfarve (3ut benægter 
og 4</> viser kortfarve i henholdsvis klør 
og spar). 
4</>: Cuebid. Kan spilles som kortfarve. 

Eksempler på meldeforløb
Jeg vil slutte af med at vise et par eksempler 
på, hvordan aftalerne fungerer i praksis:

 # K D 8 4   # E B 7 3 2
 ¤ T 3 2   ¤ E 7 4
 > E D B 7 4      µ  > K 3
 < 3   < T 5 4
  Vest Øst
  1> 1#
  3# 3ut
  4< 4>
  4# 4ut
  5# 6#
  pas

Springet til 3# viser en spillestærk hånd, 
der er lidt i underkanten med hensyn til 
honnørpoint i forhold til et naturligt sy-
stem. 3ut spørger efter kortfarve, og Øst 
får ønskesvaret 4<. 4> viser en honnør i 
ruder (cue i makkers primære farve viser 
en honnør), hvorpå 4# benægter hjerter-
cue. Vest må derfor have sine værdier i 
spar og ruder, og Øst spørger efter esser 
med 4ut. 5# viser to samt trumf dame, og 
kontrakten ender i 6#.

 # K D 8 4   # E B 7 3 2 
 ¤ 3   ¤ E D B
 > E D 8 7 4      µ  > T 3
 < E 4 3   < T 5 2
  Vest Øst
  1> 1#
  2ut 3<
  3¤ 3#
  4# pas
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Vil du have
de bedste kort
på hånden?

DBF’s Bridgeforlag
tlf. 4847 5213

side 32

side 35

Hvad mener du?
Send et brev til
Postkassen

side 38

Lad turneringslederen
   ordne alle
       paragrafferne

Bridgeforlaget
i Asminderød
har bogen

       4847 5213

side 36

2ut viser enten en enfarvet hånd eller 
sparstøtte med mindst inviterende styrke. 
3< er uspecificeret udgangskrav, hvorpå 
3¤ viser kortfarve i hjerter og firkortstøtte 
i spar. 3# viser begrænset interesse for 
slem, og Vest nøjes med 4#, fordi han har 
minimum til 2ut.

 # 8   # E D 7 6 4
 ¤ K D 2   ¤ E B T 8 4
 > E D B 7 4 2      µ  > K
 < E 9 3   < 5 4
  Vest Øst
  1> 1#
  2ut 3¤
  4< 4>
  4ut 5¤
  7> 7ut
  pas
2ut er igen tvetydigt. 3¤ er krav med 
mindst 5_5 i majorfarverne. 4< er et 
cuebid med hjerter som trumf, hvorpå 4> 
viser >K (det kan Vest se med de reste-
rende honnører). 5¤ viser to esser uden 
trumf dame, og Vest foreslår 7> som slut-
kontrakt. Med ¤BT må der være 13 stik i 
form af fem hjerterstik, seks ruderstik og 
to sorte esser.
 Dette var en kort indføring i Jacoll-
systemets forskellige spring. Man kan 
også benytte springet til 2ut til enten at 
vise en stærk støttehånd med fire trumfer 
eller en enfarvet hånd med trekortstøtte til 
svarers farve. Begge svarsystemer er mere 
udførligt beskrevet på bridge.dk.
 Jeg ser i næste nummer på, hvordan an-
vendelsen af transfermeldinger ved åbners 
anden melding kan forbedre mulighederne 
for at undersøge udgang og slem. 
  

Spil bridge og oplev højskolestemning 
på den gamle herregård i nærheden
af Jelling.

Det får du:
  - Bridgeundervisning af landets  
   dygtigste instruktører
  - Masser af spil og turneringer
  - Foredrag
  - Sangaften
  - Morgensamlinger
	 	 -	Udflugt	til	nærområdet
  - Værelse med altan,
   bad og toilet

Kurser i 2012:
  Uge 5, 8, 19, 21, 26, 27, 33, 35, 42 og 49

Særlige uger i 2012:
  Uge 33: Fokus på klub- og
  turneringsspillere
  Uge 35 og 42: Én af underviserne
  har udelukkende fokus på begyndere
  Uge 42: Temauge om modspil
  for klub- og træningsspillere
  Uge 49: Juletema

Pris: Kr. 3.995,-

Medlemmer af Ældre Sagen får
kr. 400,- i rabat.  
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på Brandbjerg Højskole

Tilmelding på www.brandbjerg.dk eller telefon 75 87 15 00
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