Jyderup Bridgeklub
Two-way Stayman
(også kaldet Dobbelt Stayman)
Two-way Stayman (også kaldet dobbelt Stayman) er en sanskonvention der straks sætter fokus på om
svarer til sansåbneren har en hånd det vil invitere til udgang eller kræve til udgang. Dette gør at
konventionen er let at huske og let at bruge
Svarene på 1UT er nu
2 :
2 :
2 / :
2UT :
3 / :
3 /3 :
3UT :
4 :
4 / :
efter 2
2 :
2 :
2 :

Stayman, men svarer har en inviterende hånd
Stayman, krav til udgang
For at spille 2 /
Inviterende, jævn 8-9 hp, ingen firfarver i major
For at spille
For at spille, Spærremelding
For at spille
Gerber
For at spille
kan åbner svare som normalt
ingen majorfirfarver
firfarve i , måske i
firfarve i , ikke i

andre svar er ikke tilladte
efter 2 kan åbner svare
2 :
firfarve i , måske i
2 :
firfarve i , ikke i
2UT :
ingen firfarver i major
3 / :
femfarve, "fornuftig hånd"
andre svar er ikke tilladte
Et lille tip som gælder generelt, men specielt efter svarers 2 når man spiller ”Two Way”. Viser svarer
en inviterende hånd er tilpasning ofte vigtigere end rå honnørstyrke
Jeg viser nogle eksempler
1.

1UT - 2
2
- 2UT

Da svarer har spurgt med stayman er der i denne sekvens med garanti mindst en firfarve i major. Ellers
havde man meldt 2UT direkte.
2.
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1UT - 2
2
- 2UT
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Svarer har en firfarve i spar
Svarers hånd i eksempel 1 og 2 kunne være
K1065
K2
DB73
864
3.

1UT - 2
2
- 2

Svarer har en femfarve i spar
hånden kunne være
E10754
975
K853
3
Bemærk at hånden har mange flere HSP hvis man spiller med som trumf end hvis man spiller i sans.
Det betyder at man i praksis vil spille udgang hver gang åbner har firfarve i . Har åbner trefarve i
vil man i udgang hvis åbner har maksimum. Men har åbner bare double vil man overhovedet ikke i
udgang (Selvom man godt kunne have en hånd der ville, det ved åbner ikke noget om)
Åbners svar på 2

må så logisk være

pas :
2UT :
3 :
3 /3 /3
4 :

minimum, double
maksimum, double
minimum, triple
:
triple . medium
Maksimum, triple

4.

Sidder du som svarer med :
75
865
93
ED8642

Kan man øjne 3UT hvis makker har klør med. Altså inviterer man med 2
1UT - 2
2
- 3 , og har nu vist en inviterende hånd med
tilpasning
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og meldeforløbet kunne gå;

6 farve, makker passer med dårlig
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Har makker denne maksimumshånd
ED8
EKB4
K542
75
Er udgangen ikke så god
Men har makker denne minimum er 3UT helt oplagt
E64
EK53
B1073
K93
Så tilpasning er vigtigt
Har man som svarer følgende hånd
75
D65
93
D98642
melder jeg 3 på 1UT. En meget meget bedre kontrakt. man kan sikkert ikke bidrage med noget i en
sans kontrakt, men i 3 kan man godt
Alle hænder der vil kræve til udgang (eller bedre, dvs slemgående) slår igang med 2 . Undtagelsen er
hvis man kan melde 3UT, 4 eller 4 direkte
Systematisk minder det meget om almindelige stayman sekvenser :
1UT - 2
2
- 3UT
Svarer har en firfarve i spar
Da der er krævet til udgang kan man få nogle rolige meldeforløb
1UT - 2
2
- 2
femfarve i

, vi er ved at lede efter den bedste udgang, skal lige høre hvad makker siger
1UT - 2
2
- 2UT

Side 3 af 4

Jyderup Bridgeklub
en hånd der vil høre mere om åbners hånd. Åbner kan nu melde andre firfarver eller genmelde med
en femfarve (Man har normalt ikke femfarve når man åbner med 1UT, men måske man har åbnet 1UT
med en meget dårlig femfarve)
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