
Jyderup Bridgeklub
DOBLINGER

Gentagne oplysningsdoblinger.
Betegner situationer, hvor man laver endnu en oplysningsdobling og derigennem lover tilpasning til 
de umeldte farver, men samtidigt ekstra styrke i forhold til de allerede viste 11-16 hp.
Syd Vest Nord Øst
1♣ D 2♣ pas
pas D
 
I det viste meldeforløb lover Vest tilpasning til de umeldte farver og mindst 16/17 hp eller en meget 
stærk hånd, der ikke vil risikere, at makker melder pas til en farvemelding. Det kan enten være

♠ E763  ♥ EK105  ♦ KDB2 ♣ 6
eller
♠ EK  ♥ ED3  ♦ EDB1032  ♣ K6, hvor man ikke vil risikere at makker siger pas til 2♦.

Oplysningsdoblinger i 2.runde. 
Betegner doblinger i de situationer, hvor man ikke ønsker at sælge ud til modparten. Man har enten 
en hånd, der var for svag til at agere i første runde, eller en hånd hvor fordelingen var lidt forkert til 
at lave en oplysningsdobling i første runde. Det kan for eksempel være, at man var kort i den farve 
som svarhånden siden hen introducerede. I meldeforløbet
Syd Vest Nord Øst
1♣ Pas 1♥ pas
2♥ D

kan man altså have enten
♠ E763 ♥ 5 ♦ KDB2 ♣KB106
eller
♠ E763 ♥ 5 ♦ KDB2 ♣10875

 

Genåbningsdoblinger. 
Betegner doblinger i de situationer, hvor man ikke doblede i første runde, men siden hen laver en 
oplysningsdobling. Man har enten en hånd, der var for svag til at agere i første runde, eller en hånd 
hvor fordelingen var lidt forkert til at lave en oplysningsdobling i første runde. I meldeforløbet 
Syd Vest Nord Øst
1♣ Pas 2♣ pas
pas D
 
kan Vest have følgende hænder:

♠ E763  ♥ K1065  ♦ DB72 ♣ 6
eller
♠ E763  ♥ K105  ♦ KD2 ♣ D65

 
I begge tilfælde er der gode chancer for, at man har tilpasning et eller andet sted. Lav en 
oplysningsdobling for at kæmpe om kontrakten. Makker ved vi ikke har en perfekt hånd, for så 
havde vi lavet en oplysningsdobling i første runde. 
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9 gange ud af 10 kæmper modstanderne videre og kommer på tre-trinnet. Måske er det det, der får 
dem til at gå ned!
Husk ikke at straffe makker for at genåbne. Det er dødssynd nr. 1 i henhold til undervisernes 
bibel!!!!!! 

 
Konkurrencedoblinger. 
Dette er en betegnelse for en stribe af doblinger i konkurrerende meldeforløb, der har det tilfælles, 
at de opfordrer makker til at melde videre frem for at spille imod.  Nogle former for negative 
doblinger og svardoblingerne kan også betegnes konkurrencedoblinger, da definitionen er lidt 
flydende.
Konkurrencedoblinger kaldes af eksperter også Guggenheimdoblinger jævnfør Simons legendariske 
Mrs. Guggenheim i Why You Loose at Bridge, fordi hendes bridgespil minder om eksperternes 
beskrivelse af en konkurrencedobling: en God Hånd Uden en God Melding. 
Alt efter makkeraftale bruges konkurrencedoblinger til og med 3♠, 4♦ eller 4♠. Jo højere niveau 
doblingen bliver afgivet på, desto bedre kan svarhånden tillade sig at forvandle doblingen til straf 
uden andet godt alternativ. 
Det er vigtigt at få defineret, hvornår en dobling er en konkurrencedobling, og hvornår det er straf. 
En mulig definition er: Hvis modparten har meldt og støttet hinanden direkte, eller der er tale om en 
4. hånds indmelding, er en dobling konkurrerende, så længe ingen af hænderne har meldt naturligt 
to gang. 

♠ E3  ♥ B4  ♦ EB10932  ♣ D32
Syd Vest Nord Øst
1♣ 1♠ 2♦ 2♠
pas pas D
En dobling viser her normalt ekstra længde i ruder og lidt klør med. Man har ikke firfarve i hjerter, 
fordi man så ville foretrække at melde 3♥ nu eller doble første gang på en svagere hånd. På lavt 
niveau må makker kun passe med rigtigt gode trumfer. 

♠ E3  ♥ K6  ♦ DB10932  ♣ KB6
Syd Vest Nord Øst
1♥ 1♠ 2♦ 3♠
pas pas D
Man har ekstra værdier, men savner en god melding. 3ut ser forkert ud med enkelthold i spar og en 
hånd uden ♦EK.

♠ KB3  ♥ EB543  ♦ KB93  ♣ 2
Syd Vest Nord Øst
1♣ 1♠ 2♥ 2♠
3♣ 3♠ D
Denne dobling er straf. Makker har meldt igen og beskrevet sin hånd ret præcist, så der er ikke brug 
for en konkurrerende dobling. Havde makker meldt pas, ville man doble konkurrerende med:
♠ E3  ♥ EB1064  ♦ B32  ♣ K82
Normalt vil modstanderne altid støtte hinanden, når konkurrencedoblinger anvendes, men man kan 
med fordel aftale, at doblinger er konkurrencedoblinger, når 4. hånd melder ind. Eks.:
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♠ ED4  ♥ KD1064  ♦ 32  ♣ B96
Syd Vest Nord Øst
1♣ 1♦ 1♥ 2♦
pas pas D
Det er sjældent en god ide at strafdoble modstanderne, når trumferne sidder foran trumffarven. Dobl 
i stedet for konkurrerende  for at få makker ud af busken. Havde hånden i stedet for været
♠ ED43  ♥ KD10643  ♦ -  ♣ B96
ville en overmelding i 3♦ være på sin plads, da man ikke ønsker en strafpas fra makker. 
Som en konsekvens af konkurrencedoblingen spiller de fleste eksperter med, at ny farve faldende 
farve fra svarer er NF, hvad enten det er på 2- eller 3-trinnet.

Dobler fra åbningshånden viser mere specifikt en god hånd uden en god melding. Eks.:
♠ ED4  ♥ K104  ♦ B2  ♣ EKB96
Syd Vest Nord Øst
1♣ pas/1♦ 1♥ 2♦
D
Hvis ikke man har en dobling til rådighed, bliver det umuligt at finde en god melding på 
ovenstående hånd. En stærk sanstype er idealhånden til doblingen, men man vil ligeledes doble med 
nedenstående, fordi det er mere fleksibelt end en reversmelding i 2♠:
♠ ED64  ♥ K104  ♦ 2  ♣ EKB96
Man kan lave en specialaftale om, at en dobling lover firfarve i hjerter uanset styrke i nedenstående 
meldeforløb, idet næste hånd ellers ofte støtter til 2♠, hvorved hjerterfarven helt forsvinder.

♠ 94  ♥ K1074  ♦ B2  ♣ EKB96
Syd Vest Nord Øst
1♣ pas 1♦ 1♠
D
Ved spærremeldinger fra 4. hånd udvider spektret af mulige hænder sig betragteligt på grund af 
pladsmangel:
♠ ED4  ♥ 4  ♦ EKB2  ♣ EK1096
Syd Vest Nord Øst
1♣ pas 1♠ 3♥
D
Hvorfor selv gætte på en slutkontrakt, når vi kan få makket til at tage det sidste fejlgæt? Denne 
udvidede form for konkurrencedobling spilles normalt til 4♠.
 

Maximum Overcall Dobling. 
Denne dobling også går under navnet udgangsinviterende dobling og er en lidt anden form for 
konkurrencedobling. Den bruges, når man har meldt og støttet hinanden direkte og modparten 
melder ind. Når de melder farven under vores, er der ikke længere plads til at invitere, da 3ma kun 
er konkurrerende. Doblingen i de angivne meldeforløb er ikke straf, men inviterer til udgang og 
spørger om maksimum eller minimum. Eksempler:

♠ DB1043  ♥ E43  ♦ EK3  ♣ K2
Syd Vest Nord Øst
1♠ pas/2♥ 2♠ 3♥
D
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♠ DB43  ♥ KB1093  ♦ -  ♣ ED104
Syd Vest Nord Øst
1♥ pas/2♦ 2♥ 3♦
D
Doblingen siger intet om længden  i modstandernes farve. Man kan godt være renonce i deres farve, 
hvorfor makker i praksis ikke må passe.
Konventionen kan udbygges til også at gælde i følgende nedenstående meldeforløb, så en dobling 
bliver inviterende, hver gang modstanderne har meldt og støttet hinanden eller melder farven lige 
under vores på tretrinnet.  

♠ ED3  ♥ KB1093  ♦ K8  ♣ E104
Syd Vest Nord Øst
1♥ D 2♥ 3♣
D 

♠ D743  ♥ 4  ♦ 10765  ♣ ED104
Syd Vest Nord Øst
1♥ 1♠ 3♥ D

♠ E43  ♥ KB10  ♦ KDB72  ♣ E98
Syd Vest Nord Øst
1♦ 1♠ 2♦ 2♠
D
Denne dobling spilles i så fald som udgangsinviterende uanset om man har åbnet 1mi eller 1ma 
eller om man er i offensiven eller defensiven. 
 
 
Gentagen negative doblinger.
 Når modstanderne melder og støtter hinanden efter svarers negative dobling (s.d.) kan svarer lave 
en gentagen negativdobling (gælder til og med 4♠) der viser ekstra styrke, men ellers stiller samme 
krav til fordelingen som den første negative dobling.. Eks: 
♠ 43  ♥ KDB7  ♦ EB8  ♣ KB73
Syd Vest Nord Øst
1♦ 1♠ D 2♠
Pas Pas D
Jo højere modstanderne spærrer, desto bedre kort lover svarer. 
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