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MINI-MAXI
Konventionen "Mini-Maxi" används vanligen när man har gått in med ett tvåfärgsvisande inkliv i form av ett
enkelt överbud i fifärg. Spelar man Michael visar ett överbud i en lågfärg alltid båda högfärgerna och ett
överbud i en högfärg andra hö+ en lå och styrkan kan då vara antingen minimum eller maximum därav
konventionens namn. Uttryckt i hp visar minimum ca 5-11 hp och maximum 16+ hp givetvis något
zonberoende. För att få reda på om inklivshanden har mini- eller maxi, och dessutom, när det inte riktigt
framgår av överbudet, vilken den andra färgen är. Man använder härtill budet 2 NT och öh bjuder nu stegvis
enligt följande;
A) Gäller om den andra färgen inte visats med överbudet:
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minimum samt klöver som andra färg
minimum samt ruter som andra färg
maximum samt klöver som andra färg
maximum samt ruter som andra färg

B) Om inklivshanden entydigt har visat vilka färger han har vilket gäller om man spelar så att ett enkelt
överbud i en lågfärg visar båda hö så kan man visa mini/maxi på följande sätt:
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mini samt längre kl än ru
mini samt längre ru än kl
maxi samt längre kl än ru
maxi samt längre ru än kl

Det finns flera användningsområden för denna konvention:
Hur vore det att använda metoden om man spelar MUIDERBERG. Vi utgår ifrån att man öppnar med 2 trick i
högfärg för att visa minst 5/4 i öppnad högfärg + en minst 4-korts lågfärg samt ca 7-10 hp. Nu kan man fråga
efter sidofärg samt mini eller maxi med 2 NT och öppnaren bjuder analogt med ovanstående:
Alltså:
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mini samt klöver som sidofärg
mini samt ruter som sidofärg
maxi samt klöver som sidofärg
maxi samt ruter som sidofärg

För att skilja på mini eller maxi får man givetvis ta hänsyn till fördelningen. Med 5-4-2-2 har man nästa alltid
mini medan man med med 5-5-x-x nästan alltid har maxi oavsett om man 7 eller 10 hp, någon hänsyn tar man
dock till body och var honnörerna sitter samt om det är hög eller låghonnörer.
Lycka till med denna förträffliga konvention.

