
Jyderup Bridgeklub
STEENS 2 UT 

Steens 2 UT anvendes efter makkers åbning 1 i major og pas fra næste hånd.

2 UT fra svarhånden viser mindst 4 kort støtte og er krav til udgang (mindst 13 hp). Skal 
alerteres.

Formål er at holde meldingerne nede på lavt niveau for at undersøge slemmulighederne 
billigt muligt.

Svar på 2 UT:

Åbner skal primært fortælle om kortfarver.

Alle svar skal alerteres til og med 3 UT.

1  - 2 UT  
3 Ingen kortfarver, tillæg (+15 hp)
3 Singleton i ruder. Tvungen melding uanset styrke.
3 Singleton i hjerter. Tvungen melding uanset styrke.
3 Singleton i KLØR…… Tvungen melding uanset styrke.
3 UT Ingen kortfarver (12-14 hp)
4 Renonce i klør. Tvungen melding uanset styrke.
4 Renonce i ruder. Tvungen melding uanset styrke.
4 Renonce i hjerter. Tvungen melding uanset styrke.
4 Ingen kortfarve, 6 farve spar, minimum HP

 
1  - 2 UT:  

3 Ingen kortfarver, tillæg (+15 hp)
3 Singleton i ruder. Tvungen melding uanset styrke.
3 Singleton i KLØR…… Tvungen melding uanset styrke.
3 Enten singleton eller renonce i spar. Tvungen melding uanset styrke.
3 UT Ingen kortfarver (12-14 hp)
4 Renonce i klør. Tvungen melding uanset styrke.
4 Renonce i ruder. Tvungen melding uanset styrke.
4 Ingen kortfarve, 6 farve hjerter, minimum HP
4 Renonce i spar og ekstra tillægsstyrke, da meldingen 4 hjerter passeres.

Videre meldinger:

Når åbner har vist en kortfarve (single eller renonce) skal svarer vurdere, hvor godt 
kortene passer sammen.

Følgende muligheder viser stigende interesse for slem:

A: Melde udgang med minimum og dårlig tilpasning.
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B: Melde 3 i åbningsfarven som en neutral melding (viser enten minimum, hvor makkers 

kortfarve passer godt, eller tillæg hvor kortfarven passer dårligt)

C: Slemopfordre med 3 UT (16-18 point) (bemærk at 3 i åbningsfarven eller 3 UT fra 
svarer i 2. runde er stærkere end et spring til udgang. Er begge muligheder tilstede, er  
3 ut stærkest)

D: Gå mod slem via trelde eller forespørgsel efter esser/konger m.v. (+20 point)

Når åbner har vist tillæg uden kortfarve, d.v.s. hvor der er meldt 3 , skal svarer vise sine 
evt. kortfarver:

1 - 2 UT

3 - 3 / Single eller renonce i farven

3 Single eller renonce i KLØR….

3 UT Ingen kortfarve, men tillæg (15-17 point) dog ikke styrke til esspørgemeldinger 
(BWM)

4 / / Treldespørgemeldinger

4 Minimum uden kortfarver (13-15 hp)

4 ut Esspørgemelding (BWM)

1 - 2 UT

3 - 3 / Single eller renonce i farven

3 Single eller renonce i KLØR….

3 UT Ingen kortfarve, men tillæg (15-17 point) dog ikke styrke til 
esspørgemeldinger (BWM)

4 / Treldespørgemelding

4 Minimum uden kortfarver (13-15 hp)

4 Treldespørgemeldinger (tillægsstyrke (+17 point), slem invitation)

4 UT Esspørgemelding (BWM)
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Undtagelser:

A: Hvis fjenden melder ind efter makkers åbning 1 / :

1: Konventionen gælder også med indmeldinger fra 2. hånd. 

2: Hvis 4. hånd blander sig efter 2ut støtten, bevarer de ledige meldinger deres 
sædvanlige betydninger, og pas betyder, at der ikke er plads til at afgive den 
konventionelle melding eks:  

Nord    Øst     Syd    Vest  
 1         P       2ut      3   
  P*                                         

* = viser egen 3  melding, dvs. en balanceret hånd og tillægsværdier.

3: Dobling af indmeldingen ER STRAF

  

B: Efter forhåndspas

1: Er 2 UT naturligt (10-11 hp)

eks. pas - 1
2 ut

2: Springstøtte (1 /  - 3 / ) viser 10-12 point

3: Og hvor spring fra svarhånden til udgang viser en hånd, der er vokset i styrke 
(fordeling + flere trumfer)

  

Systemkonsekvenser:

1 /  - 4 /  viser skæve hænder med god støtte og få HP (normalt højst 8-9 hp)
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