
Stayman.

Stayman - svaret 2♣ efter makkers åbning 1ut.
(Tilsvarende efter åbningen 2ut og efter meldforløbet 2♣ - 2♦, 2ut.)

Åbners svar er:
2♦ Ingen 4-farve i major.
2♥ 4-farve i hjerter, måske også i spar.
2♠ 4-farve i spar, men ikke i hjerter.

Foreløbig bruger vi Stayman i følgende fire situationer:
1. 4 kort i én eller begge major og mindst 9 HP. 
2. På opfordrende hænder med 5-farve i major (kan være med 5-4 i majorfarverne).
    Bemærk: Er kun opfordrende til udgang i major med en ikke sans-egnet hånd, typisk med en 
    ubekendt singleton. Åbner må principielt ikke genmelde i ut.
    Eksempel hvor Syd viser 7-9 hp med 5-farve i hjerter.
    Nord Syd Syds hånd kunne være denne:
    1ut 2♣ ♠ 6   ♥ KDB43   ♦ DT4   ♣ 9765
    2♦ 2♥
    Eksemplet antyder eneste svaghed ved Stayman, når der inviteres med 5-farve i hjerter.
    Efter svaret 2♠ fra ut-åbner må der genmeldes i 3♥, som dog ofte spiller bedre end 2ut. 
3. På svage hænder med korthed i klør, der ikke vil spille 1ut. Eksempel:
    Nord Syd Syds hånd kunne være denne:
    1ut 2♣ ♠ 8743   ♥ B762   ♦ D7652 ♣ -
    2♦ Pas
4. På udgangskrævende hænder med 4-farve i major og 5-farve i minor.
    Eksempel hvor Syd viser 10+ hp med 5-farve i klør og 4-farve i hjerter.

Nord Syd Syds hånd kunne være denne:
1ut 2♣ ♠ 43   ♥ KB62   ♦ E3   ♣KT942
2♠ 3♣

    Kan evt. aftales til kun at anvendes på sleminteresserede hænder, hvor Syd i ovenstående 
    eksempel så genmelder 3ut isf. 3♣. En sleminteresseret hånd hos Syd kunne være denne:

♠ E3   ♥ KB62   ♦ E3  ♣ KT942

Transfer-meldinger mm. anvendes som hidtil i Marionet Stayman.
Kombinationen åbner mulighed for udbygninger af svarsystemet efter åbningen 1ut.
Bl.a.:
   Nord Syd Nord Syd
   1ut 2♣ 1ut 2♦
   2♦ 3♥ 2♥ 2♠
I begge meldeforløb viser Syd 5-farve i hjerter og 4-farve i spar.


