
Steens 2ut
Denne konvention bruges til visning af point og fordeling. Bruges på 

makkers åbning 1 i major.  
  

2ut viser udgangskrav med primær trumfstøtte

------------------------------------

Efter 1  - 2ut har man flg. svarmuligheder:   

OBS  Melding Betydning af melding

1)  
 

3  Ingen singleton eller renonce, min. 15hp  
(kræver speciel reaktion fra svarhånden se senere

2) 3 Singleton ruder; tvungen melding uanset styrke

2) 3 Singleton i KLØR! tvungen melding uanset styrke

2) 3 Singleton eller renonce i spar; tvungen melding uanset styrke

2)  
 

3 ut Minimumshånd (12-14hp) med præcis 5-farve i trumf  
(ingen singletoner eller renoncer)

2) 4 Renonce i klør; tvungen melding uanset styrke

2) 4 Renonce i ruder; tvungen melding uanset styrke

2) 4 Minimumshånd (12-14) med min. 6-farve i trumf

 4 ut Blackwood Morrow (spørgemelding efter esser)

    Efter 1  - 2ut har man flg. svarmuligheder:     

OBS Melding Betydning af melding

1)  
 

3 Ingen singleton eller renonce, min. 15hp  
kræver speciel reaktion fra svarhånden se senere

2) 3 Singleton i ruder; tvungen melding uanset styrke

2) 3 Singleton i hjerter; tvungen melding uanset styrke

2) 3 Singleton i klør; tvungen melding uanset styrke

2) 3 ut Minimumshånd (12-14hp) med præcis 5-farve i trumf

2) 4 Renonce i klør; tvungen melding  uanset styrke

2) 4 Renonce i ruder; tvungen melding uanset styrke

2) 4 Renonce i hjerter, tvungen melding uanset styrke

 4 Minimumshånd (12-14hp) med min. 6-farve i trumf  
(ingen singletoner eller renoncer)

 4 ut Blackwood Morrow (spørgemelding efter esser)

2) = Farvemeldinger efter disse kan f.eks. være cuebids eller Treldespørge-
meldinger.   

 

Side 1 af 2



1)= Efter 
meldingen 
3 klør fra 
åbner 
melder 
svarhånden 
flg:   

 

Singleton eller renonce vises med ny farve på tretinnet, dvs. 3 i 
åbningsfarven viser singleton i KLØR 

 3 ut viser en balanceret hånd med tillæg og opfordrer åbner til at 
gå mod slem; man er altså ikke stærk nok til selv at tage 
sleminitiativ. 

 4 i trumffarven viser en balanceret minimumshånd 
 Ny farve på 4-trinnet kan være en cuebid eller Treldespørge-

melding 

Konventionen gælder også med indmeldinger fra 2. hånd. Hvis 4. hånd blander 
sig efter 2ut støtten, bevarer de ledige meldinger deres sædvanlige betydninger. 
Dobling af indmeldingen ER STRAF, 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 klør melding, dvs. en balanceret hånd og tillægsværdier.  
  

Ovenstående beskrivelse er den officielle fortolkning af konventionen
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