Jyderup Bridgeklub
TRELDE
Trelde er en slemundersøgende melding for at undersøge, om alle farver kontrolleres.
En trelde spørger om kontrol i den pågældende farve.
+ kontrol: Es, konge, singleton eller renonce
- kontrol: ingen af ovennævnte
Trelde fungerer ved, at den ene hånd tager initiativ til slem ved at afgive en såkaldt ALFAspørgemelding, som beder makker oplyse, om han har kontrol i den farve, der spørges i,
og om antallet af esser.
DEFINITION PÅ EN ALFA-SPØRGEMELDING:
1) hvis en farve er meldt og støttet, er enhver melding i ny farve på 4-trinnet (om
nødvendigt på 5-trinnet) en ALFA med den støttede farve som trumf. Dog er 3
spar en ALFA, hvis hjerter er meldt og støttet, og hvis en minorfarve er meldt og
støttet, er spring i ny farve på 3-trinnet en ALFA
2) hvis ingen farve er meldt og støttet, er ethvert overflødigt spring i ny farve en
ALFA, der fastlægger den sidst meldte farve som trumf. Overflødigt betyder her,
at springet er unødvendigt for at skabe udgangskrav.
4 farve på 4-trinnet er altid en ALFA.
Man kan ikke starte en spørgeserie i en ægte meldt farve, d.v.s. man kan godt spørge i
fjendens meldte farve og i en kunstig meldt farve (f.eks. staymans 2 klør/ruder)
Hvis svarhånden springer i første melderunde (kun med egen god farve) og afgiver en
ALFA i 2. runde, er det med egen springfarve som trumf.
SVAR PÅ EN ALFA-SPØRGEMELDING:
Svarer skal oplyse, om der er kontrol i ALFA-farven, og i bekræftende fald, hvor mange
esser, man har. Trumf konge tæller med som femte es i følgende svartrin:
1 trin
2 trin
3 trin
4 trin

ingen kontrol eller 0 esser
kontrol og 1 eller 4 esser
kontrol og 2 eller 5 esser
kontrol og 3 esser

Huskeregel: Første trin betyder altid ingen kontrol og/eller ingen esser.
Herefter 1-2-3 esser i de næste (trin 2-3-4), og så forfra med 4 og 5 (trin 2-3)
At der kun er 4 trin huskes ved, at der er 4 farver i spillet….
I de dobbelttydige svar er der altid en forskel på 3 esser.
Side 1 af 2

Jyderup Bridgeklub
Efter negativt svar på en ALFA:
Hvis spørger efter negativ svar på en ALFA ikke vender tilbage til trumffarven, afgives en
ny ALFA ved at melde en ny farve. Evt. kan man spørge efter esser på sædvanlig måde.
Ny ALFA i samme farve spørger om 3. kontrol (damen) eller dobleton i farven.
Svarskalaen ovenstående bruges.
Nr. 2 ALFA må godt være i en tidligere naturligt meldt farve.

UDVIDELSE AF SVARSKALAEN:
Der henvises til speciallitteratur herom. F. eks. Lars Blakset: MELD BEDRE
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