Avansert meldesystem

5+ Major / 3+ minor (1kl med 33 eller 44 i minor). 2kl = Toronto etter 1M i 3./4. hånd!
1NT = 15-17. Stayman, overføring, 2sp=minor (svar 2NT =lengst ruter.Ellers svar alltid 3kl) 
2NT = 20-21. Puppet Stayman og overføring. 4kl/ru/hj/sp = sleminvitt i fargen over (6-kort)
2kl = sterkt/krav. Svar: 2ru=tvetydig (og 3kl=second neg. etter 2M ). 2M/3m = nat. og utg.krav 
2ru/hj/sp = svake to. Svar: Ny farge under utgang = rundekrav. 2NT = spør etter singelton.
3-trinnet = sonebetont sperr. Svar: ny farge under utgang = rundekrav.
3NT = gående minor (7+) med høyst én dame ved siden av i 1./2. hånd.
Invitt-Stenberg; 1M - 2NT = minst invitt m/støtte. Gjelder også etter dobbel og innmelding.
Gjenmelding 3 i åpningsfargen = minimum, ny farge = sidefarge/aksept, 4-trinnet = renons.
1m – 2m = 10+ hp, Omvendt minor.
Trialbids. Langfargeinvitt (3+ kort i fargen)
1X – 3X = sperrebetont (sonebetont) med 4-kortsstøtte i major og 5-kortsstøtte i minor. 3-5hp
Hopp i ny farge = svakt etter 1 i minor og mini-splinter etter 1 i major (singelton med minst 4-kortsstøtte og eksakt invitt, dvs 7-10hp). Gjelder også etter dobbel og innmelding.
2-over-1 er krav til utgang unntatt dersom fargen gjenmeldes på 3-trinnet.
Etter 1X-1Y:2NT (=18-19): Alt er naturlig og utgangskrav, men 3kl ="check-back" (majorsøk)

Overmelding i motpartens farge:
Michaels cuebid: (1M)-2M = 5-5 i motsatt major + én minor, mens. (1m)-2m = 5-5 i major.
Etter makkers innmelding i farge: normalt en «god løft» i makkers farge (9/10+ hp).
Etter makkers 1-åpning i farge: minst invitt med støtte (3-kort i major, 4+ i minor).

Innmelding 1NT = 15-17/18 hp. I 4.hånd (etter 1X-P-P): 12-15 hp. System PÅ! 
(Stayman og overføring.)
Innmelding 2NT = 5-5 i laveste umeldte. 
Forsvar mot 1NT-åpning: 2kl = Landy (begge major) og ellers naturlig! D = straff!
(Svarmelding: 2rut = «jeg er like lang i hjerter og spar, makker.»)
Negative doblinger til 4hj. 1m-(1hj)-D = eksakt 4-kort spar. 1m-(1hj)-1sp = 5+ spar!
Support-D/RD med 3-kortsstøtte i makkers major etter svar 1M og innmelding eller D
Responsive doblinger når motparten åpner og støtter hverandre - makker har doblet eller meldt inn en farge (viser lengde i umeldte farger, umeldte major har førsteprioritet).
4nt Roman Key-Card Blackwood RKC = 0314 (5kl= 0 el.3 ess, 5rut= 1 el.4 ess av5)
Utspill/motspill: Mud og invitt mot grand. Norske mot farge. 
Små kort = styrke. Lavintahl. Styrke/lite kort fra dobbelton når makker spiller ut A og vi vil ha stjeling. 

