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3. håndsåbningen

 

I 3. hånd kan man tage sig nogle meldemæssige friheder. Man ved, at makker er svag (har 
forhåndspasset), og er man selv svag eller mellemstærk, har man nu chancen for at kaste grus i 
fjendens meldemaskine. Samtidig kan det være sidste udkald, hvis man skal anvise makker et 
udspil. Derfor: Meld godt til!

 
”Tynde” åbninger
 
Hvis du har en god farve så meld den – også hvis du er lidt svag honnørmæssigt. Det er vigtigt at 
anvise makker et udspil. Eksempler:
 

xx / KD10xx / KBxx / xx                         åbn 1hj (eller 2hj)
KDBx / xxx / B10xxx / D                        åbn 1sp 
EKBxx / xx / Bxxx / xx                           åbn 1sp (eller 2sp)

 
”Stærke” og ”svage” spærremeldinger
 
Spærremeldinger i 3. hånd kan variere meget i styrke og fordeling – derfor skal makker også typisk 
forholde sig passivt i resten af meldeforløbet. Eksempler:
 
                      xxx / x / KD10xxx / xxx                          åbn 3ru
                      xx / Kx / Ex / KB10xxxx                         åbn 3kl

 
Bluffmeldinger
 
3. hånd udenfor zonen er et yndet sted at bluffåbne. En af de mest almindelige bluffmeldinger består 
i at åbne på en 3-farve i major (man håber derved at ramme fjendens 4-4 fit, som de nu får svært 
ved at finde). En anden kendt bluff består i at spærreåbne med 2hj, når man har en svag hånd med 
f.eks. spar (eller omvendt). Husk dog: Bluff er tilladt, men lad være med at bluffe ret tit. Dels 
betaler det sig ikke i længden, og dels slider det hårdt på makkerskabet, når det går galt. Hvis din 
makker gentagne gange bluffer i samme sekvens, skal I oplyse det overfor jeres modstandere (evt. 
ved at alertere meldingen). Eksempel:
 
                      Bxx / xx / KB10xx / Dxx                         åbn evt. 1sp – ikke 1hj!

 
Omvendt Toronto
 
Da 3. håndsåbningen kan være svagere end en normal åbning, skal makker være varsom med at 
melde derudaf. For ikke at komme unødigt højt benytter mange konventionen Omvendt Toronto.
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pas – pas – 1sp – pas
2kl*                                     kunstig melding som spørger: Er 1sp sund eller en 3. håndsåbning?
 
Svarene er:                          2ru/2hj: min åbning er sund, og jeg har værdier i ruder/hjerter
                                            2sp: Jeg har en svag 3. håndsåbning så brems lige lidt!
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