
Roman Key Card.

Konventionen anvendes i stedet for Blackwood til at spørge efter Esser på vej mod en evt. slem i
trumfkontrakter.

Svarene på 4 UT er:
5 ♣ 0 eller 3 Esser.
5 ♦ 1 eller 4 Esser.
5 ♥ 2 eller 5 Esser uden trumf Dame.
5 ♠ 2 eller 5 Esser med trumf Dame.

Trumf Konge tælles med som et ekstra Es.

Hvis svarer af meldeforløbet kan udlede, at makkerparret tilsammen har mindst 10 trumfer, skal der 
svares som om, man havde trumf Dame.

Efter 5 ♣ eller 5 ♦ spørges efter trumf Dame ved at spørge i billigste farve udover trumffarven.
Uden trumf Dame svares i farven lige over spørgefarven (billigste melding) - med trumf Dame svares
i næstbilligste farve.

Spørgeren går altid ud fra, at svarer har det laveste antal Esser.
Har svarer det højeste antal Esser, skal svarer altid melde videre. Når svarer melder videre,
meddeles samtidig trumf Dame:

Første trin over trumffarven: Højeste antal Esser uden trumf Dame.
Andet   -      -            -         : Højeste antal Esser med trumf Dame.

4 UT direkte efterfulgt af 5 UT er en storeslem-invitation, der lover at parret råder over alle 5 Esser
og trumf Dame.
Herefter kan svarhånden:

"Stå af" i lilleslem.
Melde storeslem med godt tillæg - f.eks. en gående sidefarve.
Melde 6 under trumffarven med uviste værdier i farven og lade makker tage afgørelsen.

Hvis spørger konstaterer, at der mangler 2 Esser, kan man med 5 ♠ kræve 5 UT fra makker,
hvor slutkontrakten så bliver 5 UT.
I en sparkontrakt er 5 ♠ selvfølgelig en "stå-af-melding".

Når en spørgeserie er indledt med RKC, kan der senere i meldeforløbet treldes - men ikke cuebiddes.

Hvis modparten melder ind efter en spørgemelding ændres svartrinene således:
1. trin: Pas.
2. trin: Dobler.
3. trin: Billigste melding o.s.v.


