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1 Kortv�ardering

1.1 Honn�orspo�ang med anpassningsjustering

Honn�orspo�ang ber�aknas enligt den vanliga skalan:

A = 4 hp
K = 3 hp
Q = 2 hp
J = 1 hp

F�or punktade honn�orer och honn�orskombinationer (K, Q, J, K-Q, K-J, Q-J)
g�ors avdrag med 1 hp; f�or goda mellankort (3 tior eller 2 tior och 2 nior) g�ors
till�agg med 1 hp.

Anpassningsjustering: I Modern Standard r�aknas inga f�ordelningspo�ang.
D�aremot justeras honn�orspo�angsber�akningen kontinuerligt under budgivningen,
varvid h�ansyn tas till s�av�al trumfanpassning, sidof�argsanpassning som honn�ors-
anpassning. Den sammanv�agda anpassningen kan grovt v�arderas i po�ang enligt
f�oljande skala:

M�anga negativa faktorer (missanpassning) = �1 hp
N�agra negativa faktorer (d�alig anpassning) = 0 hp

De positiva faktorerna v�ager �over = +1 hp
Endast positiva faktorer = +2 hp
M�anga positiva faktorer = +3 hp

N�ar det i den f�oljande framst�allningen talas om honn�orspo�ang (hp) menas i
princip alltid honn�orspo�ang inklusive anpassningsjustering. (I detta ligger ocks�a
att man vid �oppningsbud | och vid de esta svarsbud | f�ar n�oja sig med att
r�akna rena hp, eftersom anpassningen �annu ej �ar k�and.)
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1.2 F�orlorare

Ber�akning av f�orlorare anv�ands som ett komplement till hp-v�arderingen n�ar
man funnit en trum��arg och det g�aller att bed�oma huruvida utg�ang skall spelas
(se avdelning 3.1). F�oljande grundregel g�aller:

� Antalet f�orlorare �ar lika med antalet saknade topphonn�orer (A, K, Q) i
f�orh�allande till handens f�ordelning (en singeltonf�arg har max 1 f�orlorare,
en dubbelton max 2 f�orlorare och l�angre f�arger max 3 f�orlorare).

Denna grundber�akning justeras genom att man drar av en halv f�orlorare f�or
varje ess (A) och l�agger till en halv f�orlorare f�or varje verksam dam (Q).

M�ark: En �oppningshand b�or inneh�alla h�ogst 7 f�orlorare om den �ar obal-
anserad, h�ogst 8 om den �ar balanserad. Efter �oppningsbudet 1 i f�arg �ar 8
f�orlorare en invithand och 9{10 f�orlorare �ar normalt f�or enkelh�ojning eller mini-
malt 1-�over-1. F�or utg�ang i h�ogf�arg b�or man ha h�ogst 14 f�orlorare tillsammans
med partnern.

1.3 Missing points

Ber�akningen av missing points (mp) �ar ett bra komplement till hp-v�arderingen
p�a (starka) svitade h�ander. Enkelt uttryckt r�aknar man hur m�anga hp man
saknar f�or att klara storslam p�a egen hand (en singeltonf�arg inneh�aller max 4
mp (A), en dubbelton max 7 mp (A-K), en 3-kortsf�arg max 9 mp (A-K-Q) och
l�angre f�arger max 10 mp (A-K-Q-J)).

M�ark: Med en renons (eller tv�a singelton) l�agger man till 2 mp (eftersom
partnern g�arna �overv�arderar honn�orer i dessa f�arger).

1.4 Spelstick

Den sista v�arderingsmetoden �ar spelsticksber�akningen, som anv�ands p�a svitade
h�ander t ex i samband med sp�arrbud. Antalet spelstick �ar lika med summan av
antalet honn�orsstick (hs) och antalet l�angdstick enligt f�oljande:

� Honn�orsstick (max 3 i varje f�arg):

3 hs = A-K-Q
2,5 hs = A-K-J
2 hs = A-K, A-Q-J, K-Q-J

1,5 hs = A-Q, K-Q-T, A-J-T
1 hs = A, K-Q, Q-J-T

0,5 hs = K, Q-J-x

� L�angdstick: 1 f�or varje kort ut�over 3 i l�angsta f�argen; 0,5 f�or varje kort
ut�over 3 i ev sidof�arger.
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2 �Oppningsbud

1|/}/~/� 4+ |/}/~/�, 11/12+ hp
1NT Bal hand, 15{17 hp
2|* Bal hand, 20{21 hp eller 28+ hp

Obal hand, 5+ |, 8+ ss, {14 mp
2}* 6~/�, 7{10 hp, ingen sidof�arg

Obal hand, 5+ }, 8+ ss, {14 mp
2~/� Obal hand, 5+ ~/�, 8+ ss, {14 mp
2NT Bal hand, 22{24 hp
3|/} 7+ |/}, {10 hp, ss enl 1-2-3-regeln, ingen sidof�arg;

konstruktivt med 2 topphonn�orer sjunde i 1:a och 2:a hand
3~/� 7+ ~/�, {10 hp, ss enl 1-2-3-regeln, ingen sidof�arg
3NT Bal hand, 25{27 hp
4|/}/~/� 7+ |/}/~/�, {10 hp, ss enl 1-2-3-regeln, ingen sidof�arg

Val av �oppningsf�arg:

� Med olika l�anga f�arger �oppnar man med den l�angsta.

� Med tv�a 5- eller 6-kortsf�arger �oppnar man med den h�ogsta.

� Med tv�a 4-kortsf�arger �oppnar man i f�orsta hand med ~. Utan ~ �oppnar
man normalt med den h�ogsta f�argen, men man kan ocks�a l�ata �aterbuds-
m�ojligheter och f�argernas kvalitet avg�ora (i sht p�a minimih�ander). S�arskilt
med 4-4 i |-� kan det p�a svaga h�ander vara bra att �oppna med 1| f�or
att kunna �aterbjuda 1� �over SH:s 1}/~.

� Med tre 4-kortsf�arger (4-4-4-1) �oppnar man normalt med sin starkaste
l�agf�arg, som i den fortsatta budgivningen behandlas som en 5-kortsf�arg.
Med singel-� kan det dock ibland vara mera taktiskt att �oppna med 1~
och bjuda handen som j�amn (i synnerhet om man saknar styrka f�or ett
stigande �aterbud, t ex 2~ �over SH:s 1�).

Observera:

� Med balanserad hand avses en hand med n�agon av f�ordelningarna 4-3-3-3,
4-4-3-2, 5-3-3-2. Alla andra h�ander �ar obalanserade.

� Bud markerade med asterisk skall alerteras om alerteringstv�ang r�ader
(normalt i silvert�avling och h�ogre). Observera att bud �over 3NT aldrig
skall alerteras.
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3 �Oppningsbudet 1 trick i f�arg

�Oppningsbudet 1 trick i f�arg visar minst 11 hp och minst 4 kort i �oppningsf�argen
(samt en hand som inte passar f�or n�agot annat �oppningsbud). �OH har antingen
en balanserad hand med 11{14 eller 18{19 hp eller en obalanserad hand som �ar
f�or svag f�or en stark 2-�oppning enligt ACOL (se avdelning 5).

M�ark: Med 12 hp b�or man alltid �oppna. Med 11 hp l�ater man faktorer som
handens f�ordelning, �oppningsf�argens kvalitet och �aterbudsm�ojligheter avg�ora.
Med 10 hp �oppnar man normalt inte med 1 trick i f�arg.

3.1 Svarsbud i ost�ord budgivning

F�oljande svarsbud f�orekommer efter �oppningsbudet 1 i f�arg i ost�ord budgivning:

� Trumfst�odsvisande bud

1. Enkel h�ojning: 5{10 hp, 9{10 f�orlorare, 3+ trumfst�od. (I ost�ord bud-
givning b�or man normalt ha 4-kortsst�od, men med n�agot st�oldv�arde
(singel eller renons) kan enkelh�ojning med honn�or tredje i h�ogf�arg
vara ett bra alternativ till 1NT. I konkurrensbudgivning �ar h�ojning
p�a 3-kortsst�od mera normal, �aven i l�agf�arg.)

2. Dubbel h�ojning: 10{12 hp, ca 8 f�orlorare, 4+ trumfst�od; dubbel
h�ojning i l�agf�arg f�ornekar egen 4-korts h�ogf�arg.

3. Utg�angsh�ojning i h�ogf�arg: {10 hp, {7 f�orlorare, 5+ trumfst�od.

4. 2NT*: Stenbergs 2NT; utg�angskrav med 4+ trumfst�od, 11+ hp och
{7 f�orlorare; i l�agf�arg f�ornekas egen 4-korts h�ogf�arg.

5. Dubbelt hopp i ny f�arg*: Splinter; 10+ hp; 4+ trumfst�od och renons
i hoppf�argen; utg�angskrav (normalt med slamintresse).

� Egen f�arg

1. 1-�over-1: 6+ hp, 4+ f�arg, krav f�or en rond; styrkan �ar begr�ansad
om handen ej passar f�or ett direkt, starkare svar; p�a 1~ f�ornekar 1�
fyrkortsst�od i ~.

2. 2-�over-1: 11+ hp med 4-kortsf�arg, (10+ hp med 5-korts, 9+ hp med
6-korts, 8+ hp med 7-korts osv), krav f�or en rond; f�ornekar trumfst�od
i h�ogf�arg; 2~ p�a 1� lovar 5+ ~.

3. Hopp i ny f�arg: Utg�angskrav med enf�argshand (12+ hp med bra
6-kortsf�arg, 15+ hp med bra 5-kortsf�arg); f�ornekar s�av�al trumfst�od
som egen sidof�arg; f�or hopp till 3-l�aget kr�avs 15+ hp och mycket bra
f�arg (3 topphonn�orer sj�atte eller 2 topphonn�orer sjunde).
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� Sangbud

1. 1NT: 6{11 hp, inget trumfst�od och ingen egen bjudbar f�arg; efter 1|:
bal hand, 8{10 hp. (Normalt �ar den �ovre gr�ansen f�or 1NT 10 hp, men
med 4-3-3-3, spridda honn�orer och d�alig 4-kortsf�arg kan man bjuda
1NT | i st�allet f�or 2-�over-1 | �aven med 11 hp.)

2. 2NT: Stenberg (se ovan).

3. 3NT: Bal hand, 13{15 hp, exakt 3-kortsst�od i �oppningsf�argen, ingen
4-korts h�ogf�arg.

Vid val mellan olika svarsbud g�aller f�oljande:

� Man b�or alltid visa trumfst�od i h�ogf�arg framf�or att bjuda egen f�arg.

� Man b�or normalt bjuda egen h�ogf�arg framf�or att visa trumfst�od i l�agf�arg
(i sht i part�avling). Undantag kan g�oras n�ar man �ar svag och bara r�aknar
med att kunna bjuda en g�ang och/eller n�ar motparten hittat en gemensam
f�arg. Dubbelh�ojning i l�agf�arg f�ornekar dock alltid egen bjudbar h�ogf�arg.

� Med era (egna) bjudbara f�arger v�aljer man i f�orsta hand den l�angsta om
styrkan �ar tillr�acklig. Med tv�a 5-kortsf�arger v�aljer man den h�ogsta. Med
tv�a 4-kortsf�arger bjuder man h�ogf�arg (~ f�ore �) om denna kan visas p�a
1-l�aget, medan man p�a 2-l�aget bjuder f�argerna nedifr�an.

3.2 Svarsbud efter motbud i andra hand

3.2.1 Efter f�arginkliv

Efter f�arginkliv bjuder man i stort som om mellanhanden passat. Den stora
skillnaden �ar att man inte beh�over h�alla �oppet med svaga h�ander. Detta inneb�ar
bl a f�oljande:

� Om inklivet hindrar f�argbud p�a 1-l�aget och styrka f�or 2-�over-1 saknas
m�aste man passa i f�orsta budronden.

� Svarsbudet 1NT har i detta l�age sin naturliga betydelse: 8{10 hp och j�amn
hand (jfr 1|{1NT); dessutom visar det h�all i inklivsf�argen.

� Efter hoppande inkliv visar enkel h�ojning av �oppningsf�argen till 3-l�aget
8{11 p och 4+ trumfst�od.

� Dessutom tillkommer m�ojligheten till dubbling, vilket p�a inkliv under
utg�angsniv�a �ar upplysningsdubbling (s k negativ dubbling) som visar 8+
hp (10+ hp p�a 2-l�aget och h�ogre), anpassning i objudna f�arger (normalt
4-4) och helst tolerans (2{3 kort) i �oppningsf�argen { ju starkare hand desto
mindre krav p�a f�ordelning.

� �Overbud i motpartens f�arg �ar ett konventionellt kravbud som anv�ands
med h�ander som inte kan bjudas naturligt; framf�or allt anv�ands budet f�or
att visa en sanghand utan h�all i motpartens f�arg.
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� Hoppande �overbud i motpartens f�arg �ar splinter med trumfst�od i �opp-
ningsf�argen och renons i motpartens f�arg; utg�angskrav.

3.2.2 Efter sanginkliv

Efter sanginkliv g�aller f�oljande:

� Bud i ny f�arg �ar svagt (okrav) och visar en bra 6-kortsf�arg (det �ar allts�a
inte lika med 2-�over-1).

� Enda starka bud i detta l�age (f�orutom trumfst�odsvisande bud) �ar Dubbelt,
som visar 8+ hp, f�ornekar trumfst�od och �ar f�orslag till stra�dubbling.

3.2.3 Efter upplysningsdubbling

Efter upplysningsdubbling g�aller f�oljande:

� Alla direkta trumfh�ojningar �ar svaga och sp�arrande.

� 2NT visar trumfst�od och minst invitstyrka.

� Egen f�arg p�a l�agsta niv�a �ar okrav och visar 6+ hp (�aven p�a 2-l�aget) och
5+ f�arg.

� 1NT �ar konstruktivt och visar en bal hand med 8{10 hp.

� Enda garanterat starka bud (f�orutom 2NT) �ar Redubbelt, som visar 10+
hp, n�agorlunda j�amn hand, samt d�alig anpassning (typ dubbelton) i �opp-
ningsf�argen. Budet inviterar till att stra�dubbla motst�andarna.

3.3 N�ar svarshanden har passat i f�orhand

N�ar svarshanden passat i f�orhand f�or�andras svarsbuden p�a f�oljande s�att:

� Trumfst�odsvisande bud: Stenbergs 2NT visar n�ast intill �oppning (god
invithand); dubbelh�ojning visar 9{10 hp och enkelh�ojning 5{8 hp.

� Hopp i ny f�arg �ar splinter* och visar trumfst�od, invitstyrka och singelton
(eller renons) i hoppf�argen.

� Bud i ny f�arg (1-�over-1 och 2-�over-1) �ar bara semikrav.
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3.4 Fortsatt budgivning efter 1 i f�arg och svar

3.4.1 Svarshanden har visat trumfst�od

Efter enkel h�ojning: F�orutom pass och direkta utg�angsbud har �OH f�oljande
�aterbudsm�ojligheter:

� Ny f�arg: Utg�angsinvit; �akta sidof�arg (s k positivt invitbud). SH v�ager in
anpassningen och bjuder trumfen p�a l�amplig niv�a eller �aterinviterar med
ett bud i �akta sidof�arg; med 3-kortsst�od (och i l�agf�arg) kan han ocks�a
f�oresl�a ett sangkontrakt eller t o m visa 4-kortsst�od i �OH:s sidof�arg (det
senare bara med till�aggsv�arden).

� 2NT: Utg�angsinvit; bal hand, 18{19 hp. SH bjuder trumfen p�a l�amplig
niv�a, alternativt passar eller bjuder 3NT (3-kortsst�od/l�agf�arg).

� H�ojning av trum��argen till 3-l�aget: Sp�arrinvit; bra trumf, d�aliga kort; SH
f�orv�antas passa men kan n�agon g�ang chansa p�a utg�ang med maximum.

M�ark: Om naturliga invitbud om�ojligg�ors p g a konkurrensbudgivning (t ex
1�-2~-2�-3~) anv�ands Dubbelt som invitbud (s k invitdubbling), medan en
enkel h�ojning av trum��argen �ar konkurrerande (jfr sp�arrinvit).

Efter dubbel h�ojning:

� Efter dubbel h�ojning i h�ogf�arg har �OH f�oljande alternativ (f�orutom pass
och utg�ang):

1. Ny f�arg: Slaminvit med �akta sidof�arg; SH accepterar med kontrollbud
och sl�ar av med utg�ang.

2. 3NT: Slaminvit; bal hand, 18{19 hp; budet �ar i princip passbart (i
sht i part�avling) men det normala �ar att SH accepterar inviten med
kontrollbud eller sl�ar av med utg�ang i h�ogf�argen.

� Efter dubbel h�ojning i l�agf�arg blir bilden n�agot annorlunda:

1. 3NT (ev 5 i l�agf�argen): Slutbud.

2. Ny f�arg p�a 3-l�aget: H�allvisande och krav till minst 3NT. Utan h�all i
de objudna f�argerna f�ar SH bjuda trumfen p�a l�agsta niv�a eller bolla
tillbaka genom att visa h�all i den tredje f�argen.

3. Ny f�arg p�a 4-l�aget: Slaminvit med �akta sidof�arg.

4. 4 i l�agf�argen: Slaminvit utan sidof�arg.

Efter Stenbergs 2NT:

� Efter Stenbergs 2NT i h�ogf�arg bjuder �OH enligt f�oljande:

1. 4 i h�ogf�argen: Negativt; 6+ trumf och minimum.
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2. 3 i h�ogf�argen: Neutralt; minimum eller n�agot b�attre.

3. Med till�aggsv�arden (slaminvit):

(a) Ny f�arg p�a 3-l�aget: Sidof�arg (5-4).

(b) Ny f�arg p�a 4-l�aget: Splinter; renons eller singelton.

(c) 3NT: Bal hand, 18{19 hp.

SH har sedan f�oljande alternativ:

1. Ny f�arg: Kontrollbud; slaminvit (eller accept p�a slaminvit).

2. Med minimum: 3 i h�ogf�argen om m�ojligt; annars 4 i h�ogf�argen.

3. 3NT: Vilande efter positivt�aterbud fr�an �OH; f�orslag till slutbud efter
neutrala 3 i h�ogf�argen (som ofta visar en balanserad minimi�oppning).

M�ark: Efter pass i f�orhand visar Stenbergs 2NT trumfst�od och invit-
styrka. �OH:s bud i ny f�arg l�agre �an 3 i h�ogf�argen �ar i detta l�age utg�angs-
invit (ej slaminvit). �Ovriga bud beh�aller sin betydelse.

� Efter Stenbergs 2NT i l�agf�arg g�aller i stort sett samma principer som i
h�ogf�arg med undantag f�or f�oljande:

1. En minimal �oppningshand visas med 3NT (bal hand, 11{14 hp) eller
3 i l�agf�argen (5- eller 6-kortsf�arg, tveksam till 3NT).

2. 4 i l�agf�argen: Slaminvit; 6-kortsf�arg; ingen sidof�arg eller singelton.

3. 4 NT: Slaminvit; bal hand, 18{19 hp; SH accepterar genom att re-
dovisa ess enligt Blackwood RKC (och passar annars).

M�ark: �OH:s bud i ny f�arg p�a 3-l�aget �ar slaminvit efter Stenbergs 2NT
men h�allvisande (med sikte p�a 3NT) efter dubbel h�ojning i l�agf�arg. (I
h�ogf�arg �ar det slaminvit i b�ada fallen.)

Efter splinter:

� Ny f�arg: Kontrollbud; slaminvit.

� 3NT: F�orslag till slutbud efter l�agf�args�oppning; styrkevisande efter h�og-
f�args�oppning (bal hand, 18{19 hp).

� �Ovriga utg�angsbud: F�orslag till slutbud.
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3.4.2 Svarshanden har bjudit hoppande borttag

� Med trekortsst�od (eller b�attre) i SH:s f�arg fastst�aller �OH f�argen som trumf:

1. Utg�ang: Slutbud (negativt).

2. Enkel h�ojning: Neutralt; eventuellt slamintresse.

3. Ny f�arg p�a 4-l�aget (med eller utan hopp): Kontrollbud; slaminvit.

� Utan trumfst�od i SH:s f�arg har �OH f�oljande alternativ:

1. Ny f�arg p�a 3-l�aget: 5+ sidof�arg (SH har ju f�ornekat 4-korts sidof�arg).

2. Ombud i �oppningsf�argen: 6+ f�arg.

3. Sang p�a l�agsta niv�a*: Vilande med d�alig anpassning i SH:s f�arg (max
dubbelton).

4. Hopp till 3NT*: Merv�arden men alltj�amt d�alig anpassning i SH:s
f�arg.

Fortsatt budgivning: Efter att �OH visat trumfst�od g�aller det normalt bara
att avg�ora om slam skall spelas. Efter andra�aterbud har SH f�oljande alternativ:

� Ombud av svarsf�argen talar om att f�argen duger som trumf utan st�od;
direkt utg�angsbud �ar svagare �an ombud p�a l�agsta niv�a som visar fortsatt
slamintresse.

� Med s�amre f�arg kan SH st�odja n�agon av �OH:s f�arger (preferens lovar inte
mer �an dubbelton) eller kr�ava med fj�arde f�arg*. Bud i ny f�arg �ar aldrig
�akta (eftersom det hoppande borttaget f�ornekat sidof�arg) och anv�ands (p�a
4-l�aget) f�or att visa slamintresse (vanligtvis med kontroll i f�argen) i �OH:s
senast bjudna f�arg (eller i egen f�arg efter sangbud fr�an �OH).

3.4.3 Svarshanden har bjudit 3NT

F�orutom pass och utg�ang i �oppningsf�argen har �OH f�oljande m�ojligheter:

� Efter l�agf�args�oppning �ar 4 i �oppningsf�argen slaminvit med 5+.

� Efter h�ogf�args�oppning �ar 4 i ny f�arg slaminvit; budet �ar prim�art �akta men
kan ocks�a vara kontrollbud med �oppningsf�argen som trumf.

� 4NT �ar kvantitativ invit till 6NT.

3.4.4 Svarshanden har bjudit 1NT

�OH forts�atter att beskriva sin hand:

� Balanserad hand:

1. Pass: 11{14 hp.
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2. 2NT: 18{19 hp; stark utg�angsinvit (SH passar endast med absolut
minimum); f�orutom pass och utg�ang har SH f�oljande alternativ:

(a) 3 i h�ogf�arg: Krav med oredovisad h�ogf�argsl�angd (5+ i objuden
f�arg, 3 kort i �oppningsf�argen); �OH ombeds v�alja mellan 3NT och
utg�ang i h�ogf�arg.

(b) 3 i �OH:s l�agf�arg: Avl�agg.

(c) 3 i objuden l�agf�arg: 6+ f�arg som inte kunde visas direkt p g a
otillr�acklig styrka; anpassning i f�argen kr�avs f�or 3NT.

3. 3NT: Samma po�angstyrka som 2NT men st�orre spelstyrka (ofta med
l�angf�arg); handen beh�over inte vara helt balanserad.

M�ark: Efter 1|-1NT �ar 2NT en normal invit, som SH accepterar med
maximum och sl�ar av med minimum; 3NT visar bal hand, 18{19 hp.

� Obalanserad hand utan sidof�arg:

1. Enkelt ombud av �oppningsf�argen: 6+ f�arg; minimum (ca 11{15 hp);
SH passar normalt men kan invitera till utg�ang med enkelh�ojning
eller 2NT (det senare med 11 hp och tv�a hackor i �oppningsf�argen).

2. Hoppande ombud av �oppningsf�argen: 6+ f�arg; till�agg (ca 16+ hp);
utg�angsinvit.

3. Hopp till utg�ang i h�ogf�arg: Spelstark hand; sj�alvspelande f�arg och
m�anga toppstick.

� Obalanserad hand med sidof�arg: bud i ny f�arg visar sidof�arg (4+) samt
5+ i �oppningsf�argen. Dessutom g�aller f�oljande:

{ Ny f�arg fallande lovar ingen till�aggsstyrka (men kan vara starkt efter-
som hoppande �aterbud helst b�or visa 5-5).

{ Ny f�arg stigande lovar till�agg (ca 16+ hp); utg�angsinvit (okrav*).

{ Ny f�arg fallande med hopp b�or lova 5-5 och till�agg (ca 16+ hp); med
endast 5-4 kr�avs extra styrka (ca 19+ hp); utg�angsinvit (okrav*).

M�ark: Ett f�arg�aterbud utan hopp �ar fallande om det till�ater SH att
preferera �oppningsf�argen p�a 2-l�aget; det �ar stigande om det tvingar SH
att preferera p�a 3-l�aget. (Fallande respektive stigande med hopp betyder
att samma f�arg utan hopp hade varit fallande respektive stigande.)

Forts�attning efter �aterbud i ny f�arg: SH b�or normalt bara passa
med minimum och d�alig anpassning (singel eller renons i �oppningsf�argen)
eftersom �OH kan ha betydande till�aggsv�arden. SH har f�oljande alternativ:

1. Preferens till �oppningsf�argen: Visar normalt en svag hand med minst
dubbelton i �oppningsf�argen (men kan vara starkare om annat bud
saknas); observera att SH med en svag hand hellre b�or preferera till
5-2 i h�ogf�arg �an att passa med 4-4 i l�agf�arg (s k falsk preferens); dels
f�or att h�alla budgivningen vid liv, dels f�or att h�ogf�argskontraktet
normalt �ar att f�oredra (i sht i part�avling).
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2. Enkel h�ojning av �OH:s andra f�arg till 3-l�aget: 4+ trumfst�od; halv-
positiv hand (ca 8{9 hp).

3. F�or �ovrigt g�aller att bud som �ar l�agre �an preferens till �oppningsf�argen
�ar negativa, medan bud som �ar h�ogre visar en positiv hand med
maximal styrka (10{11 hp). N�agra exempel:

(a) Ny f�arg (l�agre �an �oppningsf�argen): 6+ f�arg som inte kunde visas
direkt p g a otillr�acklig styrka samt d�alig anpassning; �OH b�or ha
till�agg och anpassning i SH:s f�arg f�or att g�a vidare.

(b) 2NT: Negativt efter stigande �aterbud (billigare �an preferens) d�a
det visar att SH inte kan preferera och har sin styrka i de objudna
f�argerna; positivt efter fallande�aterbud (dyrare �an preferens) d�a
det visar en bal maxhand (10{11 hp) med h�all i objudna f�arger.

(c) Hoppreferens till �oppningsf�argen: 3+ st�od och max (10{11 hp).

(d) Ny f�arg (h�ogre �an �oppningsf�argen)*: "om�ojligt bud" (SH har
redan f�ornekat m�ojlighet att bjuda f�argen); anv�ands f�or att visa
en maxhand (10{11 hp) som inte kan bjudas naturligt. Efter
fallande �aterbud anv�ands det f�or att visa 4+ trumfst�od i �OH:s
andra f�arg; t ex 1~-1NT-2|-2�. Efter stigande �aterbud (d�a SH
f�ornekat 4 kort i �OH:s andra f�arg) visar det styrka i den bjudna
f�argen (och fr�agar indirekt efter h�all i den fj�arde objudna f�argen);
t ex 1}-1NT-2�-3~.

� Motparten st�or: n�ar motst�andarna kliver in i fj�arde hand (efter svarsbudet
1NT) f�or�andras budgivningen p�a f�oljande s�att:

1. �OH kan passa med de esta minimih�ander (i sht om inklivet �ar h�ogre
�an hans tillt�ankta �aterbud); efter pass av �OH och inklivshandens
partner �ar dubbelt av SH i balanseringsl�aget upplysningsdubbling i
syfte att hitta eget kontrakt.

2. Dubbling av �OH �ar stra�dubbling baserad p�a b�ade styrka och l�angd
i inklivsf�argen.

3. �Overbud i motpartens f�arg* visar en stark sanghand (18{19 hp) utan
h�all i inklivsf�argen (med h�all bjudes 2NT som vanligt).

3.4.5 Svarshanden har bjudit f�arg p�a l�agsta niv�a (1-�over-1, 2-�over-1)

�OH har trumfst�od i SH:s f�arg:

� H�ogf�arg:

1. Enkel h�ojning: 3+ trumfst�od, minimum (ca 11-15 hp). (Normalt har
�OH 4-kortsst�od, men med en f�argspelsv�anlig hand �ar enkel h�ojning
p�a 3-kortsst�od i h�ogf�arg ofta ett bra alternativ till �aterbud i sang.)

2. Dubbel h�ojning (3-l�aget): 4+ trumfst�od, utg�angsinvit (ca 16{18 hp).

3. Utg�angsh�ojning: 4+ trumfst�od; 19+ hp efter 1-�over-1; 15+ hp efter
2-�over-1.
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4. Dubbelhopp i ny f�arg, enkelhopp stigande eller (efter inkliv) hop-
pande �overbud i motpartens f�arg: Splinter; 4+ trumfst�od och renons
i hoppf�argen; utg�angskrav. M�ark: Efter 1�-2~ �ar hopp till 4 i
l�agf�arg kontrollbud och slaminvit (ej splinter).

� Med trumfst�od i l�agf�arg g�aller i princip samma sak f�orutom att man som
vanligt hellre siktar p�a utg�ang i sang �an i l�agf�arg, vilket ocks�a inneb�ar att
en h�ojning till 4 i l�agf�arg �ar slaminvit|inte utg�angsinvit.

�OH saknar trumfst�od i SH:s f�arg:

� Sangbud: bal hand som inte passar f�or en direkt sang�oppning.

{ Sang p�a l�agsta niv�a visar 11{14 hp; dock b�or �OH hellre bjuda om en
femkorts �oppningsf�arg �an bjuda 2NT efter 2-�over-1.

{ Sang med hopp visar 18{19 hp; f�or att bjuda 3NT efter 2-�over-1
kr�avs dock hyfsade h�all i de objudna f�argerna.

Fortsatt budgivning efter sang�aterbud:

{ Efter 1NT:

1. F�argbud p�a 2-l�aget (utom 2|): Avl�agg med 5+ svarsf�arg (med
4-kortsf�arg och minimum passar SH p�a 1NT):

(a) Ombud av svarsf�argen visar 6+.

(b) Bud i ny f�arg fallande visar 5-4.

(c) Bud i �oppningsf�argen visar 5-3.

I de b�ada senare fallen ombeds �OH preferera.

2. F�argbud p�a 3-l�aget: Utg�angsinvit.

(a) Ombud av svarsf�argen visar 6+.

(b) Ny f�arg visar 5-5 (med 5-4 inleder man med 2|; se nedan).

(c) Bud i �oppningsf�argen (l�agf�arg) visar 4+ trumfst�od och 5+ i
svarsf�argen (med 4-4 inviterar man i st�allet med 2NT).

3. 2NT: Utg�angsinvit med bal hand och ca 11{12 hp.

4. 2|*: F�orsenad Stayman; fr�aga efter styrka och f�ordelning; bjuds
med alla h�ander som har minst invitstyrka och som inte passar
f�or n�agot mer beskrivande bud (jfr ovan). Hit h�or invith�ander
med antingen 3-kortsst�od i �oppningsf�argen eller 4-korts sidof�arg
till 5-korts svarsf�arg, samt alla utg�angsh�ander d�ar man inte vet
vilken utg�ang som skall spelas. Forts�attning:

(a) Med minimum (11{12 hp) bjuder �OH 2}*, varefter SH:s bud
p�a 2-l�aget �ar avl�agg (som motsvarande bud direkt p�a 1NT),
medan bud p�a 3-l�aget (och 2NT) �ar utg�angskrav.

(b) Med maximum (13{14 hp) kan �OH bjuda om en 5+ �opp-
ningsf�arg, visa 3-kortsst�od i svarsf�argen eller bjuda 2NT med
4-4-3-2 och dubbelton i svarsf�argen, varefter utg�angskrav
f�oreligger.
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{ Efter 2NT:

1. SH:s enda svaga bud (f�orutom pass) �ar:

(a) Preferens till �OH:s l�agf�arg (t ex 1|-1~-2NT-3|): Avl�agg
med 4+ trumfst�od.

(b) Ombud av svarsf�argen efter 2-�over-1 (t ex 1�-2|-2NT-3|):
6+ f�arg och ca 9 hp; �OH f�ar h�oja till 3NT med till�agg och
n�agon honn�or i SH:s f�arg. M�ark: �Aven 3~ (i sekvensen
1�-2~-2NT-3~) �ar svagt med 6+ f�arg (och okrav).

2. Alla andra bud fastst�aller utg�angskrav. Observera s�arskilt:

(a) Preferens till �oppningsf�argen (h�ogf�arg) �ar krav med 3-korts-
st�od. (Efter 2-�over-1 och svagt sang�aterbud �ar det nor-
malt meningsl�ost att f�oresl�a h�ogf�argen som trumf eftersom
�OH f�ornekat 5-kortsf�arg, varf�or budet i detta l�age anv�ands
med svaghet i de objudna f�argerna f�or att s�oka 3NT eller
h�ogf�argsutg�ang p�a 4-3.)

(b) Ombud av svarsf�argen (efter 1-�over-1) �ar krav med 5+; �OH
kan v�alja mellan utg�ang i h�ogf�arg (med 3-kortsst�od) och 3NT
(med h�all i objudna f�arger).

(c) Ny f�arg: SH �ar antingen slamintresserad eller saknar h�all i
den fj�arde (objudna) f�argen; om SH senare bjuder 3NT trots
att �OH f�ornekat h�all i fj�arde f�argen, vet �OH att det r�orde sig
om slamintresse.

M�ark: N�ar fj�arde hand kliver in kan �OH lugnt passa med en bal
minimihand; l�agsta sangbud visar d�arf�or i detta l�age max (13{14 hp)
och bra h�all i motpartens f�arg. Observera ocks�a att �OH aldrig f�ar
bjuda 2NT med en minimi�oppning efter 1-�over-1 f�oljt av inkliv p�a
2-l�aget (SH har ju bara lovat 6 hp); 2NT visar i detta l�age 18{19 hp.

� Ombud i �oppningsf�argen: 5+ �oppningsf�arg; inget trumfst�od i SH:s f�arg;
ingen bjudbar (l�agre) sidof�arg.

{ Ombud p�a l�agsta niv�a visar minimum (ca 11{15 hp) och 5+; �opp-
ningsf�argen �ar ofta p�a 6 kort (och alltid om budet �ar det mest oeko-
nomiska, t ex 1~-1�-2~), men med balanserad minimihand efter
2-�over-1 och med h�ogre sidof�arg utan till�agg m�aste �aven 5-kortsf�arg
bjudas om; budet �ar okrav efter 1-�over-1 men rondkrav efter 2-�over-1.

{ Hoppande ombud lovar till�agg (ca 16+ hp) och 6+; utg�angsinvit efter
1-�over-1; utg�angskrav efter 2-�over-1; f�ornekar 4{korts sidof�arg. SH
har normalt bara att passa eller h�oja till utg�ang (med dubbelton eller
t o m singelhonn�or); efter hoppande ombud i l�agf�arg �ar bud i ny f�arg
h�allvisande med sikte p�a 3NT.

Efter �OH:s ombud p�a l�agsta niv�a har SH f�oljande m�ojligheter:

1. Svaga bud:
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(a) Pass (bara efter 1-�over-1).

(b) Ombud av svarsf�argen: 6+, d�alig anpassning.

2. Inviterande bud:

(a) 2NT: Bal hand, 11{12 hp.

(b) H�ojning av �OH:s f�arg (kan vara sp�arrinvit).

(c) Hopp i svarsf�argen: 6+.

3. Neutralt: Ny f�arg fallande (utan hopp) (5-4); okrav efter 1-�over-1,
rondkrav efter 2-�over-1; �OH prefererar med minimum (varefter SH
kan passa �aven efter 2-�over-1).

4. Utg�angskrav: Ny f�arg fallande med hopp eller ny f�arg stigande (5-4);
l�agsta kravbud (i l�agf�arg) kan vara trekortsf�arg.

5. Kontrollbud: Hopp i ny f�arg till 4-l�aget; slaminvit med trumfst�od i
�OH:s f�arg.

� Ny f�arg:

{ Ny f�arg p�a 1-l�aget: 4+ sidof�arg, minimi�oppning (ca 11{15 hp); lovar
ingen extra l�angd i �oppningsf�argen (jfr nedan).

{ Ny f�arg fallande: 4+ sidof�arg, 5+ �oppningsf�arg; neutralt (kan vara
starkt); semikrav efter 1-�over-1 (SH passar endast med minimum och
singel eller renons i �oppningsf�argen); rondkrav efter 2-�over-1.

{ Ny f�arg fallande med hopp: 5+ sidof�arg, 5+ �oppningsf�arg; till�agg (ca
16+ hp); efter 1-�over-1 �aven 4+ sidof�arg med extra styrka (ca 19+
hp); utg�angskrav efter 2-�over-1 och stark utg�angsinvit (okrav*) efter
1-�over-1.

{ Ny f�arg stigande: 4+ sidof�arg, till�agg (ca 16+ hp); utg�angskrav efter
2-�over-1 och stark utg�angsinvit (okrav*) efter 1-�over-1. M�ark: Om
ny h�ogre f�arg (p. g. a. inkliv fr�an motst�andarna) �ar ett billigare
bud �an ombud av �oppningsf�argen (t ex 1|-(pass)-1~-(2})-2�) lovar
budet ingen till�aggsstyrka (jfr 1|-(pass)-1~-(pass)-1�).

Forts�attning efter �aterbud i ny f�arg:

1. Preferens till �oppningsf�argen:

(a) Preferens p�a l�agsta niv�a �ar normalt ett svagt bud med minst
dubbelton i �oppningsf�argen (efter �aterbud p�a 1-l�aget minst 3-
kortsst�od); efter preferens p�a 2-l�aget kan �OH invitera till utg�ang:

{ bjuda om �oppningsf�argen (6+),

{ bjuda om sidof�argen (5+),

{ visa 3-kortsst�od i svarsf�argen,

{ bjuda 2NT med h�all i fj�arde f�argen.

M�ark: I kravl�age (efter 2-�over-1 och starkt �aterbud) �ar prefer-
ensen dubbeltydig: antingen negativt med dubbelton eller slam-
intresse med �akta trumfst�od (f�or stark f�or direkt utg�angsbud).
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(b) Hoppreferens (3-l�aget): 3-kortsst�od (4-kortsst�od efter�aterbud p�a
1-l�aget); utg�angsinvit efter 1-�over-1; utg�angskrav efter 2-�over-1.

2. H�ojning av �OH:s sidof�arg: 4+ trumfst�od.

(a) Efter neutralt (eller begr�ansat) �aterbud kan SH st�odja �OH:s an-
dra f�arg p�a samma s�att som efter �oppningsbud:

{ Enkel h�ojning till 2-l�aget: ca 6{10 hp.

{ Enkel h�ojning till 3-l�aget: ca 8{11 hp.

{ Dubbel h�ojning till 3-l�aget: ca 10{12 hp.

M�ark: Dubbel h�ojning av l�agf�arg till 4-l�aget �ar dock slaminvit.

(b) Efter starkt �aterbud �ar enkel h�ojning (till 3-l�aget i h�ogf�arg eller
4-l�aget i l�agf�arg) slaminvit (och utg�angskrav).

3. Ombud av svarsf�argen: 6+ f�arg, inget trumfst�od i �OH:s f�arger.

(a) Efter 2-�over-1 �ar ombud av svarsf�argen alltid negativt, visande
sexkortsf�arg och minimum (ca 9 hp), samt d�alig anpassning.
Detta bud f�ar passas ned �aven efter starkt �aterbud.

(b) Efter 1-�over-1 �ar ombud av svarsf�argen (h�ogf�arg) ofta mera posi-
tivt (men tyder samtidigt p�a d�alig anpassning).

{ Efter neutralt�aterbud �ar svarsf�argen p�a l�agsta niv�a halvpos-
itivt (ca 9+ hp), medan hopp till 3-l�aget �ar mild utg�angsinvit
(f�or starkare invit g�ar man v�agen �over fj�arde f�arg; se nedan).

{ Efter starkt �aterbud �ar ombud i h�ogf�arg utg�angskrav (med
en svagare hand f�ar SH preferera i st�allet).

4. Sangbud: Bal hand med h�all i fj�arde f�argen.

(a) 1NT (efter �aterbud p�a 1-l�aget): 7{10 hp; f�orslag till slutbud.

(b) 2NT:

{ Om utg�angskrav ej g�aller: Naturlig utg�angsinvit (11{12 hp
efter neutralt �aterbud, 8{9 hp efter starkt �aterbud).

{ Om utg�angskrav g�aller: Slaminvit (starkare �an direkt 3NT).

5. Fj�arde f�arg*:

(a) Utan hopp (p�a h�ogst 3-l�aget): konventionellt kravbud som visar
minst invitstyrka och ber �OH forts�atta beskriva sin hand; bjuds
med h�ander som inte kan visas med naturliga bud (t ex sanghand
utan h�all i fj�arde f�arg) eller som �ar f�or starka f�or de naturliga
alternativen. Forts�attning:

{ �OH:s bud p�a l�agsta niv�a i �akta bjudna f�arger eller sang visar
minimum (och billigaste bud lovar inget extra i fr�aga om
f�ordelning), medan h�ogre bud lovar till�agg.

{ Sangbud visar h�all i fj�arde f�argen.

{ H�ojning av fj�arde f�arg f�ornekar naturligt bud.

{ Efter �OH:s minimivisande bud �ar f�oljande bud okrav (om
inte utg�angskrav redan f�oreligger):

15



� L�agsta sangbud.

� L�agsta bud i egen f�arg.

� 3 trick i partnerns l�agf�arg.

� H�ojning av 2 i h�ogf�arg ett steg.
�Ovriga bud �ar utg�angskrav.

{ Efter �OH:s till�aggsvisande bud f�oreligger utg�angskrav.

(b) Med hopp (eller utan hopp p�a 4-l�aget): slaminvit med trumfst�od
i �OH:s senast bjudna h�ogf�arg (lovar ej kontroll om annan m�ojlig-
het till slaminvit saknas).

3.4.6 Svarshanden har dubblat negativt

Efter negativ dubbling fr�an SH bjuder man ungef�ar som i ost�ord budgivning,
f�orutom att de objudna f�argerna betraktas som bjudna av SH. Detta har f�oljande
konsekvenser:

� Bud i "ny" f�arg av �OH �ar att betrakta som preferens p�a l�amplig trickniv�a
(och okrav).

� Bud i "ny" f�arg av SH �ar att betrakta som ombud (med l�angf�arg som inte
kunde visas direkt p g a otillr�acklig styrka).

� �Overbud i motpartens f�arg* �ar enda kravbud.

3.4.7 Svarshanden har passat

N�ar svarshanden passat (men motst�andarna bjudit) b�or �OH ha till�aggsv�arden
f�or att bjuda en andra g�ang, i sht med en balanserad hand. Observera s�arskilt:

� L�agsta sangbud visar 18{19 hp (partnern har bjudit ett begr�ansat bud).

� Dubbelt �ar upplysningsdubbling med l�angd i de objudna f�argerna.
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4 Sangbudgivning

4.1 �Oppningsbudet 1NT

�Oppningsbudet 1NT visar en balanserad hand med 15-17 hp (femkorts h�ogf�arg
kan �nnas).

4.1.1 Svarsbud i ost�ord budgivning

� 2|: H�ogf�argsfr�aga (lovar normalt minst en 4-korts h�ogf�arg). �OH svarar:

{ 2}: ingen 4+ h�ogf�arg.

{ 2~: 4+ ~ (ev 4 �).

{ 2�: 4+ � (max 3 ~).

Forts�attning:

1. 2~ (efter 2|-2}): Avl�agg med minst 4-4 i ~/� (och m�ojligen b�attre
~ �an �); �OH prefererar � med l�angre � �an ~ och passar annars.

2. 2� (efter 2|-2}): Avl�agg med 4-5 i ~/�; �OH b�or normalt passa
(SH kan vara helblank) men kan ev ytta �over till 3~ med mycket
b�attre ~ �an �.

3. 2NT: Utg�angsinvit; max 3 kort i �OH:s ev bjudna h�ogf�arg (men 4 i
den objudna h�ogf�argen).

4. 3|/3}: �Akta f�arg; utg�angskrav (och mild slaminvit); detta �ar det
enda l�age d�ar SH inte lovar 4-korts h�ogf�arg efter svarsbudet 2|; �OH
accepterar slaminviten (med trumfst�od) genom att h�oja l�agf�argen till
4-l�aget eller genom att kontrollbjuda p�a 4-l�aget; han sl�ar av med 3NT
(eller 5|/5}) eller genom att bjuda om ev 5-korts h�ogf�arg; bud i ny
f�arg p�a 3-l�aget �ar h�allvisande och syftar till 3NT.

5. 3~:

(a) Efter 2|-2~: Utg�angsinvit med 4-korts ~.

(b) Efter 2|-2�: Kvantitativ slaminvit med bal hand (och 4-korts
~); �OH kan sl�a av med 3NT men bjuder i �ovrigt som om SH
bjudit 4NT som direkt svarsbud (se nedan).

6. 3�:

(a) Efter 2|-2�: Utg�angsinvit med 4-korts �.

(b) Efter 2|-2~: Kvantitativ slaminvit med bal hand och 4-korts �;
med 4-korts � sl�ar �OH av med 4� och accepterar med kontroll-
bud (4|/}) eller 4NT (Blackwood RKC); utan 4-korts � kan
�OH sl�a av med 3NT men bjuder i �ovrigt som om SH bjudit 4NT
som direkt svarsbud (se nedan).

7. 3NT: F�orslag till slutbud; max 3 kort i �OH:s ev bjudna h�ogf�arg (men
4 i den objudna h�ogf�argen).
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8. 4|/} (efter 2|-2~/�): Kontrollbud; slaminvit med 4-kortsst�od.

9. 4~ (efter 2|-2~): Slutbud.

10. 4� (efter 2|-2�): Slutbud.

11. 4NT:

(a) Efter 2|-2~/�: Essfr�aga (Blackwood RKC) med 4-kortsst�od.

(b) Efter 2|-2}: Kvantitativ slaminvit med bal hand (och n�agon 4-
korts h�ogf�arg); �OH bjuder som efter det direkta svarsbudet 4NT
(se nedan).

� 2}/~*: �Overf�oring med 5+~/�. �OH svarar enligt f�oljande:

{ Med 2-3 kort i SH:s h�ogf�arg: 2 i f�argen.

{ Med 4+ kort i SH:s h�ogf�arg och minimum: 3 i f�argen.

{ Med 4+ kort i SH:s h�ogf�arg och maximum: Bud i ev dubbeltonf�arg
p�a l�agsta niv�a eller 2NT (med 4-3-3-3).

Efter trumfst�odsvisande bud fr�an �OH kan SH fastst�alla slutbudet till 3
eller 4 trick i h�ogf�argen, medan alla andra bud �ar slams�okande. Bud i ny
f�arg visar normalt �akta sidof�arg och s�oker anpassning; senare bud i f�arg
annan �an den gemensamma h�ogf�argen �ar kontrollbud. Efter �OH:s negativa
�aterbud (2 i h�ogf�argen) kan SH passa med en svag hand och bjuder annars
som f�oljer:

1. 2NT: Utg�angsinvit (med 5-korts h�ogf�arg); �OH har f�oljande alternativ:

(a) Pass: Minimum och dubbelton i SH:s h�ogf�arg.

(b) 3~/�: Minimum och 3-kortsst�od i SH:s h�ogf�arg.

(c) 3NT: Maximum och dubbelton i SH:s h�ogf�arg.

(d) 4~/�: Maximum och 3-kortsst�od i SH:s h�ogf�arg.

2. Bud i ny f�arg (2�, 3|/} efter 2}-2~; 3|/}/~ efter 2~-2�): 4+
sidof�arg; utg�angskrav (normalt med slamintresse). �OH har f�oljande
alternativ:

(a) Negativt: Utg�ang (3NT utan st�od i SH:s h�ogf�arg; 4~/� annars).

(b) Positivt:

{ Preferens till SH:s (f�orsta) h�ogf�arg p�a 3-l�aget: Slaminvit med
3+ trumfst�od.

{ H�ojning av SH:s l�agf�arg till 4-l�aget: Slaminvit med 4+ trumf-
st�od.

{ Ny f�arg p�a 4-l�aget: Kontrollbud; slaminvit i SH:s sidof�arg
(framf�or allt efter 1NT-2~-2�-3~).

3. 3~/� (efter 2}-2~ respektive 2~-2�): Slaminvit med 6+ h�ogf�arg;
�OH accepterar med kontrollbud och sl�ar av med 4~/�; 3NT fr�an �OH
�ar vilande och uppmanar SH att kontrollbjuda om inviten var av det
starka slaget (och bjuda 4~/� annars).
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4. 3NT: Utg�angskrav (med femkorts h�ogf�arg); �OH passar (med dubbel-
ton i SH:s f�arg) eller bjuder utg�ang i h�ogf�arg (med 3-kortsst�od).

5. 4~/� (efter 2}-2~ respektive 2~-2�): Slutbud.

6. 4NT: Kvantitativ slaminvit med bal hand (och 5+ h�ogf�arg); �OH
passar eller bjuder 6NT med dubbelton i SH:s h�ogf�arg; med trumf-
st�od redovisar han essen enligt Blackwood RKC.

� 2�*: �Overf�oring till l�agf�arg med sexkortsf�arg eller 5-5 i l�agf�arg; �OH bjuder
3| med l�angre | �an } och 2NT annars. Forts�attning:

1. 3|/} (eller pass p�a 3|): Avl�agg (svag hand).

2. 3~/�: Slaminvit med 5+ i den av �OH prefererade l�agf�argen (} efter
2�-2NT) och singel eller renons i ~/�; �OH sl�ar av med 3NT eller
5|/} och accepterar med kontrollbud.

3. 3NT: 6+ i den av �OH ej prefererade l�agf�argen (| efter 2�-2NT),
slamintresse om �OH har anpassning och/eller merv�arden; �OH sl�ar av
genom att passa (eller bjuda utg�ang i SH:s l�agf�arg) och accepterar
med kontrollbud.

4. 4|/}: Slaminvit med 6+ |/}; �OH sl�ar av med 4NT (eller 5|/})
och accepterar med kontrollbud.

� 2NT: Utg�angsinvit med (n�agorlunda) j�amn hand (och ingen 4+ h�ogf�arg).

� 3|/3}/3~/3�: Utg�angsinvit med sexkortsf�arg; f�or invit i l�agf�arg g�aller
att �OH m�aste ha anpassning i f�argen f�or att g�a till 3NT (om inviten enbart
g�aller styrka �ar det b�attre att invitera med 2NT); invit i h�ogf�arg siktar i
f�orsta hand p�a 4~/4�.

� 3NT: Slutbud.

� 4~/�: Slutbud.

� 4NT: Kvantitativ slaminvit med bal hand; �OH passar med minimum;
med maximum redovisar han essen (enligt Blackwood 4 ess) eller f�oresl�ar
trum��arg (5+) p�a 6-l�aget; alla senare sangbud (�aven 5NT) �ar avl�agg.
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4.1.2 Svarsbud efter inkliv eller dubbling

N�ar motparten kliver in eller dubblar i andra hand f�or�andras svarsbuden enligt
f�oljande:

1. Alla f�argbud p�a 2-l�aget blir naturliga passbud med 5+ f�arg. (Detta g�aller
s�av�al efter f�arginkliv som efter upplysningsdubbling.)

2. 2NT �ar krav och inleder f�argvisning nedifr�an; bud i inklivsf�argen f�ornekar
h�all (och f�ar ej �overhoppas om h�all saknas). SH kan s�oka delkontrakt men
vill normalt spela utg�ang; �OH f�ar ej passa f�orr�an utg�ang n�atts.

3. �Overbud i motpartens f�arg (efter inkliv) �ar utg�angskrav med 5-korts h�og-
f�arg och inget eller d�aligt h�all i motpartens f�arg. Efter �overbud i l�agf�arg
bjuder �OH 3-korts h�ogf�arger nedifr�an.

4. Dubbling av motpartens inkliv �ar stra�dubbling p�a enkla inkliv och styrke-
visande p�a hoppinkliv.

4.1.3 Motst�andarna bjuder i fj�arde hand

N�ar motparten kliver in i fj�arde hand g�aller f�oljande:

� Efter ett konventionellt svarsbud (2|, 2}, 2~ eller 2�) b�or �OH redovisa
eventuellt st�od i efterfr�agad eller indirekt bjuden f�arg om detta kan ske
p�a 2-l�aget men i �ovrigt passa (svarshanden kan ju vara helt blank).

� Om fj�arde hand dubblar ett �overf�oringsbud (2} eller 2~) passar �OH med
dubbelton och bjuder SH:s f�arg med 3-kortsst�od. (Med 4-kortsst�od bjuder
han p�a 3-l�aget som om fj�arde hand passat.)

Efter pass fr�an �OH �ar SH:s 2NT krav och inledning till f�argvisning enligt ovan.

4.2 �Oppningsbudet 2NT

�Oppningsbudet 2NT visar en balanserad hand med 22-24 hp. Alla svarsbud �ar
krav till minst utg�ang:

� 3|*: H�ogf�argsfr�aga med minst en fyrkorts h�ogf�arg; �OH svarar 3~ med
4-4 i ~/� (jfr avdelning 4.1.1). Forts�attning:

1. 3� (efter 3|-3~): Kvantitativ slaminvit med bal hand och 4-korts
� (max 3 ~); med 4-korts � sl�ar �OH av med 4� och accepterar med
kontrollbud (4|/}) eller 4NT (Blackwood RKC); utan 4-korts � kan
�OH sl�a av med 3NT men bjuder i �ovrigt som om SH bjudit 4NT som
direkt svarsbud (se nedan).

2. 3NT/4~/4�: Slutbud (3NT lovar 4-korts � efter 3|-3~).

3. 4|/}: 5+ |/}; slaminvit (lovar ej 4+ h�ogf�arg).

4. 4NT:
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(a) Efter 3|-3~/�: Essfr�aga (Blackwood RKC).

(b) Efter 3|-3}: Kvantitativ slaminvit (se svarsbudet 4NT nedan).

� 3}/~*: �Overf�oring med 5+ ~/�; �OH bjuder 3~/�. Forts�attning:

1. 3� (efter 3}-3~): 5-4 i ~-�; �OH skall i f�orsta hand v�alja utg�ang
(3NT, 4~, 4�), varefter SH kan g�a vidare med merv�arden.

2. 3NT: Utg�angskrav (med femkorts h�ogf�arg); �OH passar (med dubbel-
ton i SH:s f�arg) eller bjuder utg�ang i h�ogf�arg (med 3+ trumfst�od).

3. 4|/}: 4+ |/}; slaminvit; utg�ang i n�agon av SH:s f�arger samt 4NT
�ar avslag; kontrollbud under 4 i SH:s h�ogf�arg �ar accept med h�ogf�argen
som trumf; h�ogre kontrollbud �ar accept med l�agf�argen som trumf.

4. 4~/� (efter 3}-3~ respektive 3~-3�): Slaminvit med 6+ h�ogf�arg;
�OH accepterar genom att visa ess enligt Blackwood RKC (och passar
annars). M�ark: Om SH bara vill till utg�ang m�aste han bjuda 4~/�
direkt som svarsbud.

5. 4NT: kvantitativ slaminvit med bal hand (och 5+ h�ogf�arg); �OH pas-
sar eller bjuder 6NT med dubbelton i SH:s h�ogf�arg; med trumfst�od
redovisar han essen enligt Blackwood RKC.

� 3�*: 5-4 i �-~; �OH v�aljer utg�ang (jfr budsekvensen 2NT-3}-3~-3�).

� 3NT/4~/�: Slutbud.

� 4|/}: Slaminvit med 6+ |/}; �OH sl�ar av med 4NT (eller 5|/}) och
accepterar med kontrollbud.

� 4NT: Kvantitativ slaminvit; �OH passar med minimum; med maximum
redovisar han essen (enligt Blackwood 4 ess) eller f�oresl�ar trum��arg (5+)
p�a 6-l�aget; alla senare sangbud (�aven 5NT) �ar avl�agg.

M�ark: Efter inkliv fr�an motparten anv�ands ingen �overf�oring. F�argbud p�a 3-
l�aget �ar d�a naturliga kravbud med 5+ f�arg.
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4.3 �Oppningsbudet 3NT

�Oppningsbudet 3NT visar en balanserad hand med 25-27 hp. Svarsbud:

� 4|: H�ogf�argsfr�aga med minst en 4-korts h�ogf�arg; �OH svarar 4~ med b�ada
h�ogf�argerna; 4NT fr�an SH �ar avl�agg.

� 4}: �Overf�oring med 5+ ~/�; �OH bjuder 4~ och SH passar eller yttar
�over till 4�.

� 4~/�: slaminvit med 5+ ~/�, rondkrav; �OH svarar negativt med 4NT
(avl�agg) och positivt genom att redovisa ess enligt Blackwood RKC.

� 4NT: Kvantitativ slaminvit; �OH passar med minimum; med maximum
redovisar han essen (enligt Blackwood 4 ess) eller f�oresl�ar trum��arg (5+)
p�a 6-l�aget; alla senare sangbud (�aven 5NT) �ar avl�agg.

� 5|/}: Slaminvit med 6+ |/}; �OH svarar negativt genom att passa och
positivt genom att redovisa ess enligt Blackwood RKC.
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5 �Oppningsbud i f�arg p�a 2-l�aget

Grundsystemet i Modern Standard (SK) �ar starka 2-�oppningar (ACOL) i kom-
bination med 2} Multi. Detta system beskrivs nedan i avd 5.1{5.4. I avd 5.5
beskrivs n�agra alternativa varianter p�a 2-�oppningar.

5.1 2|*

�Oppningsbudet 2| visar antingen en balanserad hand med 20{21 eller 28+ hp
eller en obalanserad hand med 5+ |, minst 8 spelstick och max 14 missing
points.

5.1.1 Svarsbud i ost�ord budgivning

� 2}*: Konventionellt rel�abud; anv�ands med de esta svarsh�ander. �OH
bjuder enligt f�oljande:

1. 2~/�: 5+ |, 4+ ~/�; krav. Naturlig forts�attning (jfr avd 5.4)
f�orutom:

{ 2NT: Negativt med 6+ objuden f�arg eller 5-5 i objudna f�arger
och d�alig anpassning (max singelton i |). �OH bjuder den l�agre
objudna f�argen om han f�oredrar denna och annars 3|, varp�a SH
fastst�aller slutbudet.

2. 2NT: Bal hand, 20{21 hp; forts�attning som efter �oppningsbudet 2NT.

3. 3|: 6+ |, ingen sidof�arg; okrav.

4. 3}: 5+ |, 4+ }; krav.

5. Ny f�arg med hopp: 6+ |, 5+ sidof�arg; krav.

6. 3NT*: 6+ |, troligen 9 spel p�a egen hand; okrav.

7. 4|: 6+ |, ingen sidof�arg; utg�angskrav.

8. 4NT: Bal hand, 28+ hp; forts�attning som efter kvantitativ slaminvit.

� 2~/�: 5+ ~/�, okrav*. �OH bjuder enligt f�oljande:

1. Pass: Bal hand, 20{21 hp.

2. 2NT: Bal hand, 28+ hp; SH v�aljer utg�ang (3NT eller 4~/�).

3. Bud i SH:s h�ogf�arg: Naturligt med trumfst�od (invit p�a 3-l�aget).

4. �Ovriga bud: Samma som efter svarsbudet 2}.

� 3|/}/~/�: 6+|/}/~/�med 2 topphonn�orer, ingen sidostyrka; okrav*.
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5.1.2 Motparten st�or

Efter inkliv p�a 2| har SH f�oljande m�ojligheter:

� Dubbelt: Upplysningsdubbling (negativ dubbling). �OH visar sin handtyp:

1. Bal hand, 20{21 hp: 2NT med h�all i inklivsf�argen (f�argvisning och
h�allfr�aga till 3NT); annars �overbud i motpartens f�arg; ev pass om
fj�arde hand bjuder.

2. Bal hand, 28+ hp: 3NT; forts�attning som efter �oppningsbudet 3NT.

3. Obal hand med |: F�argbud, naturligt (se ovan).

� Pass: Svagt eller stra�dubbling. �OH visar sin handtyp:

1. Bal hand, 20{21 hp: Dubbelt; SH kan stra�passa med styrka i mot-
partens f�arg med bjuder annars (med svag hand) 2NT, varefter man
s�oker delkontrakt p�a 3-l�aget (eller spelar 2NT).

2. Bal hand, 28+ hp: 2NT; forts�attning som efter �oppningsbudet 2NT.

3. Obal hand med |: F�argbud, naturligt (se ovan).

� F�argbud: 5+; negativt p�a 2-l�aget (jfr 2~/� i ost�ord budgivning); positivt
med bra f�arg p�a 3-l�aget, naturlig forts�attning.

5.2 2}* Multi

�Oppningsbudet 2} visar antingen en hand med 6-korts ~/�, ingen sidof�arg och
7{10 hp (svag 2-�oppning i h�ogf�arg) eller en obalanserad hand med 5+ }, minst
8+ spelstick och max 14 missing points (2} ACOL).

5.2.1 Svarsbud i ost�ord budgivning

� 2~*: Slutbud vid svag 2-�oppning i ~. Annars bjuder �OH:

1. 2�: Svag 2-�oppning i �; slutbud.

2. 2NT*: 5+ }, 4-korts sidof�arg. SH har f�oljande alternativ:

(a) 3|*: Fr�aga efter �OH:s sidof�arg; utg�angskrav. Forts:

{ 3}*: 5 }, 4 |.

{ 3~/�: 5+ }, 4 ~/�.

{ 3NT*: 6+ }, 4 |.

M�ark: SH:s 3| lovar en positiv hand (annars m�aste SH bjuda
3}) men f�ornekar s�av�al egen bra f�arg som trumfst�od i }.

(b) 3}: Preferens; okrav.

(c) 3~/�: Positivt med 5+ ~/�.

(d) 4}: Positivt med }-st�od.

3. 3|: 5+ }, 5+ |; krav.
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4. 3}: 6+ }, ingen sidof�arg; okrav.

5. 3~/�, 6+ }, 5+ ~/�; utg�angskrav.

6. 3NT*: 6+ }, troligen 9 spel p�a egen hand; okrav.

7. 4}: 6+ }, ingen sidof�arg; utg�angskrav.

� 2�*: Slutbud om �OH har svag 2-�oppning i �; invit om �OH har svag
2-�oppning i ~. �OH bjuder:

1. 3~: 6+ ~ utan till�agg.

2. 4~: 6+ ~ med till�agg.

I �ovrigt g�aller samma som efter 2}-2~.

� 2NT*: Konventionellt krav med minst 2-2 i ~-�. �OH bjuder:

1. 3|*: Svag 2-�oppning i h�ogf�arg med till�agg; p�a SH:s 3}* redovisas
vilken h�ogf�arg.

2. 3}: Stark }-�oppning; naturlig forts�attning (jfr avd 5.4).

3. 3~/�: Svag 2-�oppning i h�ogf�arg utan till�agg.

� 3|: Negativt med 6+ |; passbud om �OH har den svaga �oppningshanden.

� 3}: Negativt med 6+ |; passbud om �OH har den svaga �oppningshanden.

� 3~: Sp�arr.

� 3�: Utg�angsinvit med 6+ �.

5.2.2 Motparten st�or

� Efter inkliv med 2~/� �ar Dubbelt allm�ant styrkevisande. SH passar om
inklivet var i hans f�arg men bjuder annars sin f�arg p�a l�agsta niv�a.

� Efter upplysningsdubbling i andra hand passar SH med en d�alig hand,
varf�or 2~* �ar invit i �, avl�agg i ~ (jfr 2}-2�); �ovriga svarsbud har samma
betydelse som i ost�ord budgivning. Efter 2}-D-pass-pass bjuder �OH som
om SH svarat 2~ i ost�ord budgivning; om fj�arde hand bjuder m�aste SH
passa med svag 2-�oppning i h�ogf�arg om han inte kan bjuda sin f�arg p�a
2-l�aget.
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5.3 2~/� ACOL

2~/� ACOL visar en obalanserad hand med 5+ ~/�, minst 8 spelstick och
max 14 missing points.

5.3.1 Svarsbud i ost�ord budgivning

� 3~/�: 3+ trumfst�od, 1,5+ hs.

� 4~/�: 4+ trumfst�od, inga kontroller i sidof�argerna. (Med bara 3-st�od f�ar
SH i st�allet inleda med rel�abudet f�or att sedan preferera �OF p�a l�amplig
niv�a.)

� Ny f�arg utan hopp (f�orutom rel�abudet): Positiv hand (1,5+ hs) med egen
bra f�arg (2 topphonn�orer femte, annars 6+). M�ark: Efter �oppningsbudet
2~ anv�ands 2NT* f�or att visa "rel�af�argen" �.

� Ny f�arg med hopp* (samt 3� p�a 2~): Splinter; trumfst�od och singel
(eller renons) i hoppf�argen; 1+ hs med 4+ trumfst�od; 1,5+ hs med 3+
trumfst�od.

� 3NT*: 10{13 hp, 4-4-4-1 med singel i �oppningsf�argen.

� Rel�abud* (2� p�a 2~, 2NT p�a 2�): Svag hand eller positiv hand utan
trumfst�od eller egen bra f�arg. �OH beskriver sin hand:

1. 3~/�: 6+ ~/�, ingen sidof�arg; okrav.

2. 4~/�: 6+ ~/�, ingen sidof�arg; till�aggsv�arden.

3. Ny f�arg under 3~/�: 5+ ~/�, 4+ sidof�arg; krav. M�ark: Budet
2NT* anv�ands f�or att visa "rel�af�argen" � efter 2~-2�.

4. Ny f�arg �over 3~/� (normalt med hopp): 6+ ~/�, 5+ sidof�arg; krav.
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5.4 Fortsatt budgivning efter inviterande 2-�oppning

De starka 2-�oppningarna enligt ACOL (5+, 8+ ss, {14 mp) kallas inviterande,
eftersom de (i motsats till de �aldre 2-�oppningarna av Culbertson-typ) inte �ar
krav till utg�ang. Nedan anges allm�anna principer som g�aller efter �oppnings-
buden 2~/�, samt efter 2|/} d�a �OH visat en stark |- respektive }-hand.

� Efter en stark 2-�oppning f�oreligger krav till 3 i �OF. Utg�angskrav fastst�alls
i f�oljande fall:

1. SH avger ett positivt bud (med trumfst�od eller egen bra f�arg).

2. SH eller �OH g�ar f�orbi 3 i �OF.

S�a l�ange inte utg�angskrav f�oreligger �ar 3 i �OF (av SH eller �OH) okrav.

� Bud i partnerns f�arg under utg�ang (f�orutom SH:s preferens till 3 i �OF) �ar
positivt och slaminviterande med trumfst�od.

� SH:s bud i ny f�arg p�a h�ogst 3-l�aget visar en positiv hand (1,5+ hs) med
egen bra f�arg (2 topphonn�orer femte eller 6+) | om inte SH redan f�ornekat
en s�adan hand.

� SH:s bud i ny f�arg p�a 4-l�aget (eller l�agre om budet �ar hoppande eller
SH redan f�ornekat egen bra f�arg) �ar kontrollbud och slaminvit med �OH:s
senast bjudna f�arg som trumf.

� 2NT �ar (n�astan) aldrig naturligt efter stark 2-�oppning. Budet har f�oljande
anv�andningar:

1. 2|-2}-2NT: Bal hand, 20{21 hp.

2. 2|-2~/�-2NT: Bal hand, 28+ hp.

3. 2|-2}-2~/�-2NT: �Overf�oring till objudna f�arger.

4. 2}-2NT: Konventionellt krav.

5. 2}-2~/�-2NT: 5+ }, 4-korts sidof�arg, 8+ ss, {14 mp.

6. 2~-2NT: Positiv hand med 5+ �.

7. 2~-2�-2NT: 5+ ~, 4+ ~, 8+ ss, {14 mp.

8. 2�-2NT: Rel�abud.

� 3NT �ar alltid naturligt efter stark 2-�oppning.

� 4NT av SH �ar kvantitativ slaminvit med minst 4-4 i de objudna f�argerna
efter rel�asvar samt sidof�argsvisande �aterbud av �OH. I andra fall �ar 4NT
essfr�aga, kvantitativ slaminvit eller avl�agg (beroende p�a f�oreg�aende bud)
enligt normala principer.
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5.5 Systemvarianter

5.5.1 2}/~/�* svagt

I ett system med svaga 2-�oppningar anv�ands 2}/~/� f�or att visa en hand med
7{10 hp, 6-korts �oppningsf�arg samt ingen sido(h�og)f�arg. Svarsbud:

� H�ojning av �OF: Sp�arr; okrav.

� 2NT: Konventionellt krav. �OH bjuder om �OF p�a l�agsta niv�a med mini-
mum och bjuder n�agot annat (t ex 3-korts sidof�arg) med maximum. Allt
utom SH:s pass p�a �OH:s minimi�aterbud leder till utg�angskrav.

� Ny f�arg: Naturligt (5+); okrav.

� Ny f�arg p�a 4-l�aget: Kontrollbud med st�od i �oppningsf�argen; slaminvit.

� Direkta utg�angsbud: Naturliga f�orslag till slutbud.

M�ark: I kombination med svaga 2-�oppningar spelas normalt 2| enda krav,
vilket inneb�ar att �oppningsbudet 2| (f�orutom de varianter som �nns i grundsys-
temet) kan visa en hand som passar f�or 2}/~/� ACOL. F�oljande�aterbud g�aller
d�a efter 2|-2}:

� 2~/�: 5+ ~/�, 8+ ss, {14 mp. Forts som efter 2~/� ACOL.

� 2NT: Bal hand, 20{21 hp. Forts som efter �oppningsbudet 2NT.

� 3|: 5+ |, 8+ ss, {14 mp. Naturlig forts�attning.

� 3}: 5+ }, 8+ ss, {14 mp. Naturlig forts�attning.

� 3NT: Bal hand, 28+ hp. Forts som efter �oppningsbudet 3NT.

5.5.2 2~/�* tv�af�argsvisande

I ett system med f�ordelningsvisande 2-�oppningar visar 2~/� en hand med tv�a
5-kortsf�arger (den bjudna f�argen och en l�agre f�arg) samt 7{10 hp. Svarsbud:

� H�ojning av �OF: Sp�arr; okrav.

� 2NT: Konventionellt kravbud. �OH beskriver sin hand:

1. Med minimum: Sidof�argen p�a l�agsta niv�a.

2. Med maximum:

(a) �Oppingsf�argen p�a l�agsta niv�a: 6-5; rel�abud krav till sidof�argen.

(b) Sidof�argen med hopp: 5-6.

(c) 3NT: 5-5.

� Ny f�arg: Preferens; okrav. �OH passar om den bjudna f�argen �ar hans
sidof�arg och bjuder annars l�agsta m�ojliga bud i egen f�arg, varefter SH
fastst�aller slutbudet.
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� Ny f�arg p�a 4-l�aget: Kontrollbud med st�od i �OF.

� Direkta utg�angsbud: Naturliga f�orslag till slutbud.

M�ark: F�ordelningsvisande 2~/� kombineras normalt med 2} Multi samt 2|
enda krav.
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6 Sp�arr�oppningar

�Oppningsbud i f�arg p�a 3-l�aget och h�ogre �ar spelsticksbaserade sp�arrbud med
minst 7-kortsf�arg, ringa sidostyrka (max en K) och ingen fyrkorts sidof�arg
(�atminstone inte h�ogf�arg). Styrkan ber�aknas enligt den s k 1-2-3-regeln (som
g�ar ut p�a att sp�arrbudet skall l�ona sig | dubblat | �aven om inte partnern kan
bidra med ett enda stick, s�a l�ange motst�andarna g�or utg�ang):

� I minuszon (zon mot ozon) har man r�ad att bjuda 1 trick h�ogre �an antalet
spelstick p�a handen; i likazon (ingen i zon eller alla i zon) 2 trick; i pluszon
(ozon mot zon) 3 trick.

En annan viktig princip som g�aller f�or alla sp�arrbud �ar f�oljande:

� N�ar man avger ett sp�arrbud, bjuder man ut sin hand och passar d�arefter
under resten av budgivningen (s�a l�ange inte partnern avger ett kravbud).

Slutligen b�or noteras att �oppningsbuden 3|/} anv�ands konstruktivt i 1:a och
2:a hand d�a de visar en 7+ f�arg med minst 2 topphonn�orer (A, K eller Q).

6.1 Svarsbud

� H�ojningar av �oppningsf�argen �ar antingen sp�arrande eller �arliga.

� Utg�angsbud (3NT efter 3|/}; 4 i objuden h�ogf�arg) �ar naturliga slutbud;
�OH skall passa.

� Ny f�arg p�a 3-l�aget �ar rondkrav med 6+ f�arg. �OH bjuder:

1. H�ojning av SH:s f�arg: Dubbeltonst�od (eller b�attre).

2. Ny f�arg p�a 3-l�aget: H�allvisande med sikte p�a 3NT.

3. Ny f�arg p�a 4-l�aget: Kontrollbud; slaminvit med 3+ trumfst�od och
bra slamkort.

4. 3NT: F�orslag till slutbud (med h�all i sidof�argerna).

5. Ombud i �oppningsf�argen: Inget trumfst�od, inget sidoh�all.

� Med trumfst�od och slamintresse kan SH essfr�aga, bjuda kontrollbud i
l�agf�arg p�a 4-l�aget eller h�oja en h�ogf�arg till 5-l�aget (fria 5 i h�ogf�arg).
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7 F�orsvar mot 1 i f�arg

Bud Normalt Balansering
Dubbelt 3+ i objudna f�arger, 3+ i objudna f�arger,

11+ hp 9+ hp
17+ hp, inget nat bud 15+ hp, inget nat bud

F�arginkliv 1-�over-1 5+, 11{16 hp 5+, 9{14 hp
2-�over-1 6+, 11{16 hp 6+, 9{14 hp
Hoppande 6+ p�a 2-l�aget, 6+ p�a 2-l�aget,

7+ h�ogre; sp�arr (1-2-3) 7+ h�ogre; 11+ hp
1NT Bal hand, 15{18 hp Bal hand, 11{14 hp

bra h�all i �OF halvh�all i �OF
�Overbud i �OF* 5-5 i h�ogsta objudna och en till, styrka minst

enl 1-2-3
2NT* 5-5 i l�agsta objudna, Bal hand, 19{21 hp,

styrka minst enl 1-2-3 h�all i �OF

M�ark: "Normalt" avser att budet avges i andra hand (direkt efter �oppnings-
budet) eller i fj�arde hand d�a b�ada motspelarna bjudit. "Balansering" avser att
budet avges i fj�arde hand efter tv�a pass. F�or de esta motbud g�aller att man i
balanseringsl�aget s�anker po�anggr�anserna med 2 hp enligt den s k 2-po�angsregeln.

7.1 F�arginkliv (1-�over-1, 2-�over-1)

F�or ett inkliv p�a l�agsta niv�a efter �oppningsbudet 1 i f�arg kr�avs normalt 11{16 hp
och (minst) 5-kortsf�arg p�a 1-tricksniv�an, 6-kortsf�arg p�a 2-tricksniv�an. Dessutom
g�aller f�oljande:

� Med minimistyrka b�or man alltid ha en bra f�arg (minst 2 topphonn�orer).
Med god �oppningsstyrka spelar f�argens utseende mindre roll.

� F�or inkliv p�a 1-tricksniv�an kan styrkan vara n�agot mindre om f�argen �ar
bra och inklivet har sp�arrande e�ekt (t ex 1� efter 1|). Detta g�aller
s�arskilt i ozon. I zonen b�or man vara mer f�orsiktig med svaga inkliv.

� I fj�arde hand, efter svarsbud i ny f�arg, kr�avs b�attre f�arg och b�attre spel-
styrka �an i andra hand eftersom man riskerar att bli stra�dubblad (svars-
handen �ar ju obegr�ansad). (Efter svarsbudet 1NT eller enkel h�ojning bjuds
som i andra hand.)

� I balanseringsl�aget s�anker man po�anggr�anserna med 2 hp (enligt 2-po�angs-
regeln), vilket inneb�ar att ett f�arginkliv i detta l�age visar 9{14 hp; i �ovrigt
bjuder man som efter inkliv i andra hand (f�orutom att alla svarsbud visar
2 hp mer, f�or att kompensera f�or inklivshandens mindre styrka).
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7.1.1 Svarsbud i ost�ord budgivning

Den fortsatta budgivningen efter ett f�arginkliv p�a l�agsta niv�a liknar i stort
den fortsatta budgivningen efter �oppningsbudet 1 trick i f�arg. De viktigaste
skillnaderna �ar f�oljande:

� Eftersom inklivshanden (IH) �ar begr�ansad i styrka, kan hans partner passa
med s�a mycket som 7 hp. Detta inneb�ar bl a att svarsbudet 1NT �ar
naturligt med 8{11 hp och h�all i motpartens f�arg(er).

� Eftersom IH alltid har minst 5-kortsf�arg, kan man alltid enkelh�oja p�a 3-
kortsst�od; f�or dubbelh�ojning kr�avs dock fortfarande 4-kortsst�od.

� Bud i ny f�arg �ar okrav (eller semikrav) och visar 5+ f�arg och ca 8 hp p�a
1-l�aget, ca 10 hp p�a 2-l�aget.

� Stenbergs 2NT f�orsvinner. (2NT �ar i st�allet naturligt med 12{13 hp och
h�all i motpartens f�arg(er).)

� �Overbud i motpartens f�arg anv�ands som ett konventionellt kravbud med
starka h�ander som inte kan bjudas naturligt (se nedan).

Nedan f�oljer en �oversikt �over svarsbuden efter f�arginkliv p�a l�agsta niv�a:

� Trumfst�odsvisande bud:

1. Enkel h�ojning till 2-l�aget: 3+ trumfst�od, 5{10 hp.

2. Enkel h�ojning till 3-l�aget: 3+ trumfst�od, 8{11 hp.

3. Dubbel h�ojning till 3-l�aget: 4+ trumfst�od, 5{10 hp; sp�arr.

4. Dubbelt hopp i ny f�arg*: Splinter; 4-kortsst�od och renons i hopp-
f�argen; utg�angskrav. M�ark: Efter pass i f�orhand anv�ands enkelt
hopp i ny f�arg som splinter med singel eller renons och minst invit-
styrka (jfr avdelning 3.3).

M�ark: Med trumfst�od och minst invitstyrka inleder man med �overbud i
motpartens f�arg (se nedan), om man inte vill g�a direkt till utg�ang (IH �ar
ju begr�ansad). Dubbelh�ojning till 4 i l�agf�arg �ar (som vanligt) slaminvit
med trumfst�od.

� Bud i ny f�arg:

1. Utan hopp: 5+ (undantagsvis stark 4-kortsf�arg p�a 1-l�aget), f�ornekar
trumfst�od i h�ogf�arg samt egen �oppningsstyrka, okrav; f�or 1-�over-1
kr�avs 8 hp med 5-kortsf�arg, 6 hp med 6+; f�or 2-�over-1 kr�avs 10 hp
med 5-kortsf�arg, 9 hp med 6+.

2. Med hopp: 6+, ingen sidof�arg, utg�angskrav (jfr hoppande borttag).
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� Sangbud: Bal hand, h�all i �oppningsf�argen.

1. 1NT: 8{11 hp.

2. 2NT utan hopp: 9{11 hp.

3. 2NT med hopp: 12{13 hp.

Forts�attning:

{ �Overbud i motpartens f�arg* anv�ands f�or att unders�oka kvaliteten p�a
sangbjudarens h�all; med bra h�all bjuder han sang (om m�ojligt 2NT
med minimum, 3NT med maximum); med d�aligt h�all bjuder han
n�agot annat (t ex preferens av inklivsf�argen med dubbelton).

{ Efter 2NT med hopp �ar ombud av inklivsf�argen IH:s enda svaga bud
(6+, minimum); alla andra bud fastst�aller utg�angskrav.

{ I �ovrigt f�oljer budgivningen samma principer som efter svarsbudet
1NT p�a �oppningsbudet 1 i f�arg (ombud av inklivsf�argen lovar 6+, ny
l�agre f�arg lovar inget till�agg, ny f�arg stigande eller med hopp lovar
merv�arden, osv).

� �Overbud i motpartens f�arg*: konventionellt kravbud med minst invit-
styrka och inget naturligt bud; budet anv�ands framf�or allt med tre typer
av h�ander:

1. Trumfst�od i inklivsf�argen och 11+ hp.

2. Bal hand med 12+ hp men utan h�all i �oppningsf�argen.

3. Hand med utg�angsstyrka (14+ hp) men ingen sexkortsf�arg.

Efter �overbud i motpartens f�arg skall inklivaren beskriva sin hand s�a bra
som m�ojligt. Generellt g�aller att tv�a trick i inklivsf�argen visar minimum
(och inte n�odv�andigtvis 6+); l�agre bud �ar neutrala och h�ogre bud visar
merv�arden:

{ Med bal hand och h�all i �oppningsf�argen bjuder IH 2NT med 11{14
hp, 3NT med 15{16 hp. Utan h�all bjuder han nytt �overbud ("vill
bjuda sang men kan inte").

{ Med obal hand och utg�angsstyrka kr�aver IH till utg�ang med hopp i
inklivsf�argen (6+) eller ny f�arg stigande (5-4) eller fallande med hopp
(5-4, helst 5-5).

{ Ny f�arg fallande utan hopp visar 5-4 (men s�ager inget om styrkan).

{ Inklivsf�argen p�a l�agsta niv�a visar minimum (men s�ager inget om
f�argens l�angd).

33



7.1.2 Motparten st�or

Ett bud fr�an �OH:s partner p�averkar i princip inte svarsbudens inneb�ord. Dock
tillkommer Dubbelt och Redubbelt som m�ojliga bud:

� Efter trumfh�ojning fr�an �OH:s partner visar Dubbelt* att man vill vara
med och k�ampa om kontraktet; ca 8+ hp och l�angd i de objudna f�argerna
(jfr negativ dubbling).

� Efter svar i ny f�arg visar Dubbelt* 10+ hp, l�angd i den fj�arde (objudna)
f�argen samt n�agon anpassning i inklivsf�argen (utan s�adan anpassning
bjuder man den fj�arde f�argen naturligt).

� Efter svarsbudet 1NT �ar Dubbelt stra�dubbling.

� Efter negativ dubbling fr�an �OH:s partner �ar Redubbelt styrkevisande med
10+ hp (jfr Redubbelt p�a upplysningsdubbling).

� Efter stra�dubbling fr�an �OH:s partner �ar Redubbelt* SOS (Kock-Werners
redubbling) med 5-5 i de objudna f�argerna.

7.2 Hoppande f�arginkliv

Hoppande f�arginkliv �ar spelsticksbaserade sp�arrbud. F�or ett hopp till 2-l�aget
kr�avs minst 6-kortsf�arg; f�or ett hopp till 3-l�aget eller h�ogre kr�avs minst 7-
kortsf�arg. Den fortsatta budgivningen f�oljer samma principer som efter sp�arr-
�oppning (jfr kapitel 6).

M�ark: I balanseringsl�aget �nns ingen anledning att bjuda sp�arrbud. Ett hop-
pande inkliv p�a 2-l�aget visar d�arf�or i detta l�age �oppningsstyrka och hyfsad 6-
kortsf�arg; ett hopp till 3-l�aget visar samma typ av hand men 7-kortsf�arg och
b�attre spelstyrka.

7.3 Inkliv med 1NT

Inkliv med 1NT visar 15{18 hp och ett bra sangh�all i �oppningsf�argen (med s�amre
h�all f�ar man normalt upplysningsdubbla i st�allet). Den fortsatta budgivningen
f�oljer samma principer som efter �oppningsbudet 1NT (jfr avdelning 4.1).

M�ark: I balanseringsl�aget visar inkliv med 1NT 11{14/15 hp och halvh�all
(K, Q-x, J-x-x, T-x-x-x) i �oppningsf�argen. (Med l�angd i de objudna f�argerna
�ar Dubbelt ofta ett b�attre alternativ.) Den fortsatta budgivningen f�oljer fort-
farande samma principer som efter �oppningsbudet 1NT med till�agget att IH:s
partner m�aste ha halvh�all i �oppningsf�argen f�or att bjuda slutbud i sang; utan
s�adant h�all men med styrka f�or utg�ang bjuder han �overbud i motpartens f�arg
(ev f�oreg�anget av h�ogf�argsfr�aga eller �overf�oring).
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7.4 Upplysningsdubbling

Dubbling av �oppningsbudet 1 i f�arg �ar alltid upplysningsdubbling (UD) och
anv�ands med tv�a typer av h�ander:

� Normal �oppningshand (ca 11{16 hp) med 3+ i alla objudna f�arger.

� �Overstark hand (ca 17+ hp) som inte kan bjudas p�a annat s�att.

Man b�or ocks�a l�agga m�arke till f�oljande:

� Med idealisk f�ordelning (4-4-4-1 med singel i �oppningsf�argen) kan man
upplysningsdubbla p�a ner till 10 hp; med usel f�ordelning (4-3-3-3 med 4
kort i �oppningsf�argen) b�or man ha en god �oppningshand (ca 13+ hp) f�or
att ge sig in i budgivningen.

� Med normal �oppningsstyrka (11{16 hp) b�or man normalt inte dubbla med
5-korts h�ogf�arg, i sht inte om man har mer �an ett kort i �oppningsf�argen;
med 5-3-3-2 (5-korts h�ogf�arg, dubbelton i �oppningsf�argen) �ar det normalt
b�attre att f�orst kliva in med h�ogf�argen, f�or att sedan upplysningsdubbla i
n�asta rond om partnern passar.

� I fj�arde hand, d�a �OH:s partner bjudit egen f�arg, m�aste man ha minst 4
kort i b�ada de objudna f�argerna f�or att upplysningsdubbla med normal
�oppningsstyrka.

� I balanseringsl�aget s�anks kraven f�or upplysningsdubbling med 2 hp (vilket
partnern m�aste ta med i ber�akningen f�or den fortsatta budgivningen);
dessutom m�aste man i detta l�age dubbla med en hand som i andra hand
skulle duga f�or ett sanginkliv (jfr avdelning 7.3).

7.4.1 Svarsbud i ost�ord budgivning

Efter UD bjuder dubblarens partner enligt f�oljande:

� F�arg p�a l�agsta niv�a: 0{7 hp, 3+ i f�argen (l�angsta f�arg f�orutom �oppnings-
f�argen, h�ogsta av era lika l�anga); f�or att stra�passa p�a dubblingen kr�avs
b�ade l�angd och styrka i �oppningsf�argen (typ K-D sj�atte). Forts�attning:

1. Pass: Minimum, ca 11{14 hp.

2. Enkel h�ojning: 4+ trumfst�od, ca 15{17 hp.

3. Dubbel h�ojning i h�ogf�arg: 4+ trumfst�od, ca 17{19 hp.

4. Ny f�arg utan hopp: 5+, ca 17{19 hp.

5. Ny f�arg med hopp: 6+, ca 19{21 hp.

6. Sang utan hopp: Bal hand, h�all i �oppningsf�argen, 19{21 hp.

7. Sang med hopp: Bal hand, h�all i �oppningsf�argen, 22{24 hp.
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8. �Overbud i �oppningsf�argen*: Stark hand som inte kan bjudas naturligt
(t ex sanghand utan h�all eller hand som �ar f�or stark f�or de naturliga
alternativen). Dubblarens partner ombedes beskriva sin hand, varvid
ombud av svarsf�argen visar minimum medan h�ogre bud visar till�agg
och sangbud visar h�all. Dubblaren visar i n�asta rond vilken typ av
hand han hade:

(a) Svarsf�argen: Trumfst�od, 20+ hp.

(b) Egen f�arg: 5+, 20+ hp.

(c) Sang utan hopp (om inte partnern visat h�all): Bal hand, h�all i
�oppningsf�argen, 25{27 hp.

(d) Sang med hopp (om inte partnern visat h�all): Bal hand, h�all i
�oppningsf�argen, 28+ hp.

� Sangbud: Bal hand med bra h�all i �oppningsf�argen.

1. 1NT: 8{10 hp.

2. 2NT: 11{12 hp.

� Hoppande f�argbud:

1. Enkelhopp: 5+ f�arg (ev stark 4-kortsf�arg p�a 2-l�aget), ca 8{10 hp.

2. Dubbelhopp: 6+ f�arg, spelstark hand (ca 5{6 ss p�a 3-l�aget, ca 6{7 ss
p�a 4-l�aget).

� �Overbud i �oppningsf�argen*: Konventionellt kravbud med minst 11+ hp
och en hand som inte kan bjudas naturligt. Forts�attning:

1. F�arg p�a l�agsta niv�a: Neutralt; 3+ kort i f�argen (l�angsta f�arg f�orutom
�oppningsf�argen, l�agsta av era lika l�anga); rondkrav.

2. F�ornyat �overbud: Bal hand, 15+ hp, ol�ampligt sangh�all i �oppnings-
f�argen (typ A-x-x); utg�angskrav.

3. 3NT: 18+ hp, bra h�all i �oppningsf�argen.

M�ark: Efter upplysningsdubbling f�oljt av �overbud �ar varje bud i ny f�arg
krav, vilket inneb�ar att ingen f�ar passa f�orr�an partnern st�ott en f�arg, bjudit
om en f�arg eller bjudit ett naturligt sangbud.
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7.4.2 Motparten st�or

N�ar �OH:s partner bjuder efter upplysningsdubblingen �andras bilden p�a f�oljande
s�att:

� Efter 1NT och 1-�over-1:

1. F�argbud p�a l�agsta niv�a visar 4+ och ca 6{7 hp (ev n�agot svagare
med 5+ och/eller p�a 1-l�aget).

2. Dubbelt �ar stra�dubbling (4+ i svarsf�argen och 6+ hp efter 1-�over-1;
bal hand och 8+ hp efter 1NT).

� Efter enkel h�ojning:

1. F�argbud p�a l�agsta niv�a visar 5+ och ca 6{10 hp (8+ hp eller l�angf�arg
p�a 3-l�aget) och �ar konkurrerande.

2. Hopp i ny f�arg visar 5+ och ca 10+ hp och inviterar till utg�ang.

3. Dubbelt* �ar upplysningsdubbling (s k responsiv dubbling) med en
relativt j�amn hand och 8+ hp (10+ hp efter bud p�a 3-l�aget); den
fortsatta budgivningen f�oljer samma principer som efter �overbud.

7.4.3 Upprepad upplysningsdubbling

Upprepad upplysningsdubbling f�orekommer i tv�a l�agen:

� Dubblarens partner har passat och budgivningen �ar p�a v�ag att avstanna
p�a l�ag niv�a (t ex 1}-D-2}-pass-pass).

� Dubblarens partner har bjudit, �OH har bjudit om sin �oppningsf�arg och
budgivningen riskerar att avstanna (t ex 1}-D-pass-1�-2}). (Efter �OH:s
�aterbud i ny f�arg �ar Dubbelt i st�allet stra�dubbling.)

I b�ada fallen visar den upprepade upplysningsdubblingen en stark dubblings-
hand (ca 17+ hp) och ber partnern beskriva sin hand (ytterligare).

7.5 F�ordelningsvisande inkliv

7.5.1 �Overbud i �oppningsf�argen*

�Overbud i �oppningsf�argen anv�ands f�or att visa en hand med tv�a bra 5-kortsf�arger
(normalt ej s�amre �an K-J-T-x-x), varav den ena �ar den h�ogsta objudna f�argen.
Styrkem�assigt skall handen inneh�alla minst s�a m�anga spelstick som kr�avs enligt
1-2-3-regeln, men styrkan �ar i princip obegr�ansad upp�at. Eftersom budet �ar
mycket upplysande (inte minst f�or motst�andarna) b�or det bara anv�andas d�a
man har bra kort och en rimlig chans att f�a hand om kontraktet. (Detta �ar
ocks�a sk�alet till att man inte s�anker kraven p�a detta bud i balanseringsl�aget.)
Budet �ar (sj�alvfallet) krav f�or en rond.
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Fortsatt budgivning:

� Med trumfst�od i IH:s k�anda f�arg har partnern f�oljande alternativ:

1. F�argen p�a l�agsta niv�a: Svag preferens med minst dubbelton; avl�agg
om inte IH har rej�ala till�agg.

2. F�argen p�a 3-l�aget: Utg�angsinvit med minst trekortsst�od. M�ark: Om
billigaste preferens �ar p�a 3-l�aget (t ex efter 1�-2�-pass) inviterar man
genom att f�orst kr�ava med 2NT (se nedan) f�or att sedan bjuda f�argen
p�a 3-l�aget.

3. Utg�ang i f�argen: Slutbud; IH kan g�a vidare med till�agg.

4. Nytt �overbud*: Slaminvit med trumfst�od i IH:s k�anda f�arg; med
till�agg visar IH sin andra f�arg; utan till�agg bjuder han utg�ang i den
k�anda f�argen.

� Utan trumfst�od i den k�anda f�argen:

1. Ny f�arg (annan �an IH:s k�anda f�arg) p�a l�agsta niv�a: Avl�agg med
6+ och d�alig anpassning i IH:s f�arger eller (bara p�a 2-l�aget) svag
preferens av m�ojlig sidof�arg (t ex 2~ efter 1}-2}-pass). Efter bud
p�a 3-l�aget passar IH normalt; efter bud p�a 2-l�aget passar han om
det �ar hans sidof�arg och bjuder annars 2 i den k�anda f�argen, varefter
partnern passar eller fastst�aller slutbudet i partnerns sidof�arg eller
egen l�angf�arg.

2. 2NT*: konventionellt krav; IH forts�atter beskriva sin hand:

(a) Sidof�argen p�a l�agsta niv�a: Minimum.

(b) Den k�anda f�argen p�a l�agsta niv�a: 6+ och till�agg.

(c) Sidof�argen med hopp: 6+ och till�agg.

(d) F�ornyat �overbud*: 5-5 och till�agg.

Inklivarens partner har sedan f�oljande alternativ:

(a) Pass eller preferens av en av IH:s f�arger. M�ark: "Preferens" av
h�ogsta f�argen �ar utg�angsinvit om denna f�arg inte kunda bjudas
p�a 2-l�aget (jfr ovan).

(b) H�ojning av IH:s l�agf�arg till 4-l�aget: Slaminvit med trumfst�od.

(c) Utg�ang i n�agon av IH:s f�arger: Slutbud.

(d) Egen f�arg: 6+, utg�angsinvit.

(e) F�ornyat �overbud*: Krav och beg�aran om er upplysningar.
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Motparten st�or: Om �OH:s partner bjuder bortfaller m�ojligheten till kon-
ventionella svarsbud (2NT, f�ornyat �overbud). I geng�ald kan man passa med de
esta svaga h�ander. Dessutom �nns f�oljande m�ojligheter:

� Med st�od i partnerns k�anda f�arg st�oder man denna p�a l�amplig niv�a.

� Med anpassning i de tv�a andra f�argerna "prefererar" man den l�agsta p�a
l�amplig niv�a (t ex 1~-2~-3~-4|), varefter IH vid behov yttar �over till
r�att sidof�arg eller bjuder den k�anda f�argen med 6+.

� Dubbelt �ar stra�dubbling.

7.5.2 2NT*

Inkliv med 2NT anv�ands f�or att visa en hand med 5-5 i de tv�a l�agsta objudna
f�argerna. Kraven p�a f�argernas kvalitet och handens spelstyrka �ar desamma som
f�or �overbudet. (I samband med 1-2-3-regeln b�or man dessutom t�anka p�a att
partnern som l�agst kan preferera p�a 3-l�aget.) �Aven detta bud �ar rondkrav.

M�ark: F�ordelningsvisande 2NT anv�ands inte i balanseringsl�aget. I detta l�age
�ar 2NT ett naturligt sanginkliv som visar en bal hand med 19{21 hp. (Fortsatt
budgivning som efter �oppningsbudet 2NT.)

Fortsatt budgivning efter f�ordelningsvisande 2NT:

� Med trumfst�od i n�agon av IH:s f�arger: F�argen p�a lagom niv�a.

� Utan trumfst�od i n�agon av IH:s f�arger:

1. Preferens av n�agon av IH:s f�arger: Svag hand; minst dubbelton.

2. Egen (h�og)f�arg: 6+, bra f�arg, semikrav; IH kan h�oja till utg�ang med
honn�or andra och toppstick i l�agf�argerna.

3. 3NT: Slutbud (med bra h�all i h�ogf�argerna).

4. Utg�ang i h�ogf�arg: Slutbud (egen t�at f�arg som inte kr�aver anpassning).

Motparten st�or: N�ar �OH:s partner bjuder f�or�andras bilden p�a f�oljande s�att:

� IH:s partner kan passa med svaga h�ander utan anpassning, varf�or �aven
preferens p�a 3-l�aget visar �akta trumfst�od i detta l�age. Efter pass fr�an
partnern b�or IH ocks�a passa om han inte har rej�ala till�aggsv�arden, d�a han
med 4NT kan tvinga partnern att v�alja utg�ang i l�agf�arg.

� Dubbelt fr�an IH:s partner �ar stra�dubbling.

� Dubbelt fr�an IH (i balanseringsl�aget) �ar i f�orsta hand styrkevisande; part-
nern passar med l�angd i motpartens f�arg (och d�alig anpassning i partnerns
f�arger) och prefererar en l�agf�arg annars.
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7.5.3 4NT

Inkliv med 4NT �ar | i motsats till �overbudet och 2NT | ett rent sp�arrbud

som visar 6-5 eller 6-6 i l�agf�argerna, spelstick enligt 1-2-3-regeln (f�or 5-l�aget)
och d�alig defensivstyrka. Partnern prefererar mellan | och } p�a 5-l�aget.
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8 F�orsvar mot h�ogre �oppningsbud

8.1 F�orsvar mot 1NT

8.1.1 Mot stark sang: DONT

Mot stark sang (14+ hp) anv�ands DONT (Disturbing Opponents' No Trump)
som i f�orsta hand syftar till att stj�ala kontraktet och hitta en gemensam f�arg
p�a 2-l�aget. F�oljande bud ing�ar:

� Dubbelt*: Enf�argshand (6+ eller stark 5-kortsf�arg); krav. Forts�attning:

1. 2|*: Rel�abud; IH passar (med |) eller bjuder sin f�arg p�a l�amplig
niv�a (avl�agg p�a 2-l�aget, inviterande p�a 3-l�aget); 2� visar en hyfsad
hand, eftersom IH bjuder 2� direkt med en svag hand (se nedan).

2. Egen f�arg: 6+ eller stark 5-kortsf�arg (ofta med singel eller renons i
IH:s troliga f�arg).

N�ar IH visat sin f�arg kan partnern invitera till utg�ang med 2NT, medan
direkta trumfh�ojningar har sp�arrkarakt�ar.

� 2|/}/~*: 2-f�argshand (5-4 eller stark 4-4) med den bjudna f�argen och
en h�ogre f�arg. Forts�attning:

1. Pass: 4+ trumfst�od i den bjudna f�argen.

2. H�ojning av den bjudna f�argen: Sp�arrande med bra trumfst�od (milt
inviterande i h�ogf�arg).

3. Rel�abud*: Preferens till IH:s andra f�arg; IH passar eller bjuder
f�argen, varefter partnern kan passa, sp�arrh�oja eller invitera med 2NT.

4. Egen f�arg: 6+ eller stark 5-kortsf�arg (ofta med d�alig anpassning i
IH:s troliga f�arger); IH passar eller bjuder sin andra f�arg beroende
p�a anpassning.

5. 2NT: Stark utg�angsinvit och krav till IH att bjuda sin andra f�arg p�a
3-l�aget.

� 2�: 6+ �, sp�arr (svagare �an Dubbelt f�oljt av 2�).

� 3|/}/~/�: 7+ |/}/~/�; sp�arr.

M�ark: Normalt har IH en hyfsad inklivshand (�oppningsstyrka eller n�ast intill)
men framf�or allt i balanseringsl�aget kan man bjuda p�a betydligt svagare h�ander
med l�amplig f�ordelning. Invitbudet 2NT b�or d�arf�or anv�andas mycket restriktivt
(och knappast alls i balanseringsl�aget). Huvudsyftet med DONT-inkliv �ar att
hitta ett spelbart delkontrakt.

Motparten st�or: Om motparten bjuder efter ett DONT-inkliv anv�ander IH:s
partner dubbling (efter naturligt f�argbud) eller redubbling (efter dubbling) f�or
att f�a IH att bjuda sin andra f�arg. (Dubbling av arti�ciellt bud �ar dock ut-
spelsvisande.) �Ovriga bud beh�aller sin betydelse. (Pass betyder att IH:s partner
�ar n�ojd med kontraktet.)
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8.1.2 Mot svag sang 1: Cappelletti

Mot svag sang (-15 hp) anv�ands Cappelletti som inneh�aller f�oljande bud:

� Dubbelt: samma styrka och f�ordelning som �OH (helst i �overkant); f�orslag
till stra�dubbling. Forts�attning:

{ �OH:s partner passar:

1. Pass: 7+ hp (eller s�amre utan 5+ f�arg).

2. Egen f�arg: Avl�agg med 5+ (vill ej st�a med p�a dubblingen).

{ �OH:s partner redubblar:

1. Egen f�arg: Avl�agg med 5+.

2. Pass: Ingen 5+ f�arg; IH skall bjuda sin l�angsta f�arg.

{ �OH:s partner bjuder f�arg p�a l�agsta niv�a:

1. Pass: Svag hand (ca 0{5 hp); IH kan stra�dubbla med l�angd och
styrka i motpartens f�arg.

2. Dubbelt: Stra�dubbling (6+ hp, styrka i motpartens f�arg).

3. Egen f�arg p�a l�agsta niv�a: 5+ f�arg, 6+ hp.

4. Egen f�arg med hopp: 6+ f�arg, 8+ hp; utg�angsinvit.

5. �Overbud i motpartens f�arg: Utg�angskrav (12+ hp).

M�ark: I balanseringsl�aget s�anks styrkekravet (som vanligt) med 2 hp.

� 2|*: 6+ f�arg; krav till 2}, varefter IH bjuder sin f�arg p�a l�amplig niv�a.

� 2}*: 5-4 i h�ogf�argerna.

� 2~*: 5-4 i ~ och en l�agf�arg; 2NT fr�agar efter l�agf�argen.

� 2�*: 5-4 i � och en l�agf�arg; 2NT fr�agar efter l�agf�argen.

� 2NT*: 5-4 i l�agf�argerna.

M�ark: F�or Cappelletti-inkliv kr�avs | i motsats till DONT-inkliv | normal
�oppningsstyrka (�aven i balanseringsl�aget).

8.1.3 Mot svag sang 2: Nilsland

Som variant till Cappelletti mot svag sang (-15 hp) kan en variant av Nilslands
sangf�orsvar anv�andas:

� Dubbelt: samma styrka och f�ordelning som �OH (helst i �overkant); f�orslag
till stra�dubbling. Forts som i Cappelletti (se ovan).

� 2|*: Konstruktivt med 5-4 i h�ogf�argerna. IH:s partner prefererar p�a
l�amplig niv�a eller kr�aver med 2}, varefter IH bjuder l�angsta h�ogf�arg (2NT
med 5-5 och till�agg).
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� 2}*: Multi; svagt med 6+ ~/� eller konstruktivt med 6+ |/}. Fort-
s�attning som efter �oppningsbudet 2} Multi (f�orutom att IH:s �aterbud i
l�agf�arg �ar naturliga).

� 2~/�*: Konstruktivt med 6+ ~/� eller 5-korts ~/� och en 4+ l�agf�arg.
IH:s partner kan kr�ava med 2NT, varefter IH visar sin l�agf�arg eller bjuder
om ~/�.

� 2NT*: Konstruktivt inkliv med 5-4 i l�agf�argerna.

� 3|/}: Sp�arrande med 6+ |/}.

8.2 F�orsvar mot starka 2-�oppningar

Mot starka 2-�oppningar l�onar det sig s�allan att ge sig in i budgivningen med
en balanserad hand. F�orsvarsmetoderna inriktar sig d�arf�or i f�orsta hand p�a att
hitta l�onande o�ringar med f�ordelningsh�ander:

� Dubbelt* visar 5-5 i den h�ogsta objudna f�argen och en till, allts�a en hand
som efter �oppningsbudet 1 i f�arg skulle visas med ett �overbud. (Med en
"normal" upplysningsdubbling l�onar det sig normalt b�ast att passa.)

� 2NT* visar 5-5 i de l�agsta objudna f�argerna. (Det �nns allts�a inget
naturligt sanginkliv mot starka 2-�oppningar.)

� F�arginkliv �ar naturliga med (minst) bra 6-kortsf�arg.
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8.3 F�orsvar mot svaga 2-�oppningar

Mot svaga 2-�oppningar anv�ands i stort samma f�orsvarsmetoder som mot 1 i
f�arg, med f�oljande undantag:

� 2NT �ar ett naturligt sanginkliv med 15{18 hp och h�all i motpartens f�arg
(jfr 1NT mot 1 i f�arg); fortsatt budgivning som efter �oppningsbudet 2NT.

� F�arginkliv b�or vara n�agot starkare; f�or att kliva in med 5-kortsf�arg kr�avs
�oppningsstyrka p�a 2-l�aget och n�agot b�attre p�a 3-l�aget. Bud i ny f�arg fr�an
IH:s partner �ar rondkrav (f�or att undvika utrymmeskr�avande hoppbud).

� Upplysningsdubbling b�or vara n�agot starkare (i geng�ald kan man ibland
tumma n�agot p�a f�ordelningen och t ex dubbla med dubbelton i en objuden
l�agf�arg). IH:s partner har f�oljande alternativ:

1. Ny (h�og)f�arg p�a 2-l�aget: 4+ f�arg, 0{7 hp.

2. Ny f�arg p�a 3-l�aget utan hopp: 4+ f�arg, 8{11 hp.

3. Ny f�arg med hopp: 4+ f�arg, utg�angskrav.

4. 3NT: Bal hand, 12+ hp, dubbelh�all i motpartens f�arg.

5. �Overbud i �oppningsf�argen: Bal hand, 12+ hp, 4+ objuden h�ogf�arg,
inget h�all i motpartens f�arg.

6. 2NT: Konventionellt krav; anv�ands med tre typer av h�ander:

(a) Svag hand, 0{7 hp, ingen h�ogf�arg som kan bjudas p�a 2-l�aget.

(b) Invithand (8{11 hp), 4+ h�ogf�arg som kan bjudas p�a 2-l�aget
(varf�or bud p�a 3-l�aget skulle vara hopp och d�armed utg�angskrav).

(c) Bal hand, 12+ hp, enkelh�all i motpartens f�arg.

IH f�oruts�atter att partnern har den svaga handen och bjuder sina
f�arger nedifr�an; med till�agg kan han hoppa eller bjuda �overbud i
motpartens f�arg. IH:s partner passar eller visar en egen f�arg (varvid
bud i h�ogf�arg som kunde visats p�a 2-l�aget visar invitstyrka). Med
den starka balanserade handen har IH:s partner tv�a �aterbud:

(a) �Overbud i motpartens h�ogf�arg: 4+ i objuden h�ogf�arg.

(b) 3NT: Max 3 kort i i objuden h�ogf�arg.

M�ark: Liksom mot 1 i f�arg kan alla motbud (utom det f�ordelningsvisande
�overbudet) vara ca 2 hp svagare i balanseringsl�aget.
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8.4 F�orsvar mot sp�arr�oppningar

8.4.1 P�a 3-l�aget

Mot sp�arr�oppningar p�a 3-l�aget anv�ands i stort samma metoder som mot svaga
2-�oppningar. En god tumregel �ar att IH b�or r�akna med att partnern har 7{9
hp och bjuda d�arefter:

� F�arginkliv b�or vara n�agot starkare �an mot 1 i f�arg och svarsbud i ny f�arg
�ar rondkrav (jfr avdelning 8.3).

� 3NT �ar naturligt och visar en bal hand med 15{18 hp och n�agot som liknar
h�all i �oppningsf�argen.

� Upplysningsdubbling b�or vara n�agot starkare �an mot 1 i f�arg. Svaren f�oljer
normala principer:

1. Ny f�arg p�a l�agsta niv�a �ar svagt (dvs visar inte mer �an de 7{9 hp som
IH r�aknar med).

2. Ny f�arg med hopp visar till�agg (och minst 4+ f�arg).

3. 3NT �ar naturligt.

4. �Overbud i �oppningsf�argen �ar utg�angskrav och visar normalt en tv�a-
f�argshand. IH ombeds preferera.

8.4.2 P�a 4-l�aget

P�a 4-l�aget blir motbudgivningen med n�odv�andighet mycket oprecis. F�oljande
m�ojligheter �nns:

� F�arginkliv p�a 4- och 5-l�aget kr�aver en mycket spelstark hand med en rej�al
l�angf�arg (och �ar �and�a mycket riskabla). Man b�or t�anka p�a att inte bem�ota
sp�arrbud med sp�arrbud.

� 4NT visar en tv�af�argshand med 5-5 i tv�a intilliggande f�arger. Normalt
har man de tv�a l�agsta objudna, men man kan ocks�a ha t ex }-~ efter
sp�arrbud i �. P�a partnerns preferens till 5| yttar man d�a �over till 5}
(varefter partnern kan preferera ~). F�ordelningsvisande �overbud anv�ands
inte i detta l�age, eftersom man d�a ofta tvingas spela slam.

� Dubbelt visar 14+ hp och ingen l�angf�arg. Partnern b�or normalt bara
bjuda om han tror att det egna kontraktet g�ar hem. Annars passar han
och hoppas p�a stra�. En bra tumregel �ar att man normalt b�or passa med
en balanserad hand och bjuda med en obalanserad. Dubblingen har dock
n�agot olika inneb�ord beroende p�a �oppningsbudet:

1. 4|/}: Upplysningsdubbling med h�ogf�argsintresse; kan vara n�agot
svagare �an 14 hp med bra h�ogf�arger (typ 5-5), varf�or partnern ofta
b�or bjuda h�ogf�arg med bra anpassning.
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2. 4~: Upplysningsdubbling; idealhand: 4-1-4-4, 14+ hp. Partnern
f�orv�antas alltid bjuda 4� med 5+ � och ofta �aven med 4-korts; han
kan ocks�a bjuda l�agf�arg p�a 5-l�aget med 6+ eller 4NT med 5-5 (och
till�agg om en av f�argerna �ar �).

3. 4�: Valfri dubbling; idealhand: bal hand, 16+ hp, ringa styrka i �.
Partnern passar oftare �an p�a de andra dubblingarna men kan bjuda
med bra f�ordelning som p�a 4~.
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9 F�orsvar mot konventionella �oppningsbud

9.1 Beredskaps�oppning

Om �oppningsbudet 1| (eller 1}) lovar minst 3 kort i �oppningsf�argen (s�asom
vid �oppningsbud i "b�asta l�agf�arg"), betraktas �oppningen som naturlig och de
normala f�orsvarsmetoderna mot 1 trick i f�arg g�aller. Om �oppningsbudet kan
bjudas med mindre �an 3 kort i �oppningsf�argen betraktas denna f�arg tills vidare
som objuden, vilket medf�or f�oljande:

� �Overbud i �OF �ar ett naturligt inkliv och inte f�ordelningsvisande.

� Senare bud i �OF (som svar p�a dubbling eller inkliv) �ar konventionellt krav
om ingen annan f�arg �ar bjuden av motst�andarna men naturligt annars.

� F�or sanginkliv kr�avs inget h�all i �OF.

� Det blir om�ojligt att upplysningsdubbla med normala �oppningsh�ander
(11{16 hp), eftersom alla f�arger �ar objudna. Direkt upplysningsdubbling
visar d�arf�or en �overstark hand (17+ hp) eller m�ojligen en helt j�amn hand
med 14+ hp.

� Med en "normal" dubblingshand (11{16 hp) passar man i f�orsta ronden
f�or att sedan dubbla (om det fortfarande �ar aktuellt) i n�asta rond (s k
f�orsenad upplysningsdubbling); �OF betraktas d�a alltj�amt som objuden
f�arg.

9.2 Stark |

N�ar �oppningsbudet 1| visar en stark hand (vanligen 17+ hp) men inte s�ager
n�agot om |-f�argen, anv�ands samma metoder som mot beredskaps�oppning som
inte lovar minst 3 kort i �OF (se ovan).

9.3 2} Multi

�Oppningsbudet 2} Multi �ar normalt tvetydigt mellan en svag 2-�oppning i h�og-
f�arg och en eller era starka handtyper (vanligtvis en stark sanghand och/eller
en stark 2-�oppning i }). I motbudgivningen behandlar man 2} som en svag
2-�oppning (s�a l�ange inte motsatsen bevisats) och anv�ander de metoder som
redovisats i avdelning 8.3 ovan (vilket bl a inneb�ar att 2NT �ar ett naturligt
sanginkliv). Dessutom g�aller f�oljande:

� Direkt upplysningsdubbling i andra hand visar en �overstark hand (17+
hp) eller en j�amn hand med 14+ hp. Med en "normal" dubbling (och
i sht med en kort h�ogf�arg) v�antar man till n�asta rond f�or att se vilken
f�arg som �ar bjuden (f�orsenad upplysningsdubbling). (I fj�arde hand visar
Dubbelt en normal upplysningsdubbling �aven p�a f�orsta varvet.)
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10 Slambudgivning

10.1 Kontrollbud(*)

Ett kontrollbud �ar ett bud som visar f�orsta- eller andrakontroll i den bjudna
f�argen. Som f�orstakontroll r�aknas A (�akta kontroll) eller renons (st�oldkontroll);
som andrakontroll r�aknas K (�akta kontroll) eller singelton (st�oldkontroll). Kon-
trollbud anv�ands dels f�or att invitera till slam, dels f�or att acceptera en slam-
invit fr�an partnern. Kontrollbud f�oruts�atter alltid att det �nns en gemensam
trum��arg. F�orutom vissa fasta systembest�amda situationer (som redovisats
ovan) g�aller f�oljande principer f�or att avg�ora om ett bud �ar kontrollbud eller
inte:

� Om man har minst 8 gemensamma kort i en h�ogf�arg, �ar ett bud i annan
f�arg �over 3 i h�ogf�argen kontrollbud (och slaminvit) med h�ogf�argen som
trumf. Undantag: Efter Stenbergs 2NT och dubbel h�ojning anv�ands
bud i ny f�arg som slaminvit med �akta f�arg (alternativt singel eller renons
p�a 4-l�aget efter Stenbergs 2NT).

� Om man har minst 8 gemensamma kort i en l�agf�arg, �ar ett bud under
3NT i f�orsta hand ett f�ors�ok att hamna i b�asta utg�ang, medan ny f�arg
�over 3NT �ar slaminviterande med kontroll i bjuden f�arg. Undantag:
Efter Stenbergs 2NT �ar bud i ny f�arg p�a 3-l�aget slaminvit med �akta f�arg,
p�a 4-l�aget slaminvit med singel eller renons.

� Hopp i ny f�arg till 4-l�aget (samt 3� efter 2~) �ar kontrollbud med sist bju-
den f�arg som trumf, om den nya f�argen utan hopp varit krav. Undantag:
Dubbelt hopp i ny f�arg direkt p�a �oppningsbudet 1 i f�arg, samt dubbelt
hopp eller stigande med hopp direkt p�a svarsbud i ny f�arg �ar splinter
(utg�angskrav med trumfst�od och singel eller renons i hoppf�argen).

� F�argbud p�a 4-l�aget som inte kan vara naturliga (den som bjuder har t ex
f�ornekat l�angd i f�argen) �ar kontrollbud med trumfst�od i partnerns f�arg.
(Om partnern bjudit era f�arger, g�aller den senast bjudna h�ogf�argen som
trumf.)

� Om man bara beh�over ha 7 kort tillsammans i den gemensamma f�argen �ar
alla sangbud naturliga och alla bud p�a 3-l�aget naturliga med ambitionen
att komma i r�att utg�ang/delkontrakt.

M�ark: Kontrollbud under 3NT skall alerteras.
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N�ar partnern slaminviterar med ett kontrollbud (eller annan systemenlig slam-
invit) g�aller f�oljande:

� Utg�ang i trum��argen �ar avslag. (Partnern kan g�a vidare med nytt kon-
trollbud om han har rej�ala till�aggsv�arden.)

� Kontrollbud i l�agsta f�arg d�ar man har kontroll (oavsett om det �ar f�orsta-
eller andrakontroll) accepterar slaminviten (tills vidare).

� Trum��argen p�a l�agsta niv�a (i vissa fall �aven sangbud) �ar vilande; antingen
�ar man tveksam till slam (men inte helt negativ) eller ocks�a har man ingen
f�arg att kontrollbjuda. Partnern bjuder nytt kontrollbud med merv�arden
och sl�ar av med bud i trum��argen.

N�ar en kontrollbudsserie inletts genom slaminvit och accept forts�atter man att
redovisa kontroller. H�ar g�aller f�oljande principer:

� Kontroller redovisas s�a ekonomiskt som m�ojligt. Om man hoppar �over en
f�arg, f�ornekar man kontroll i f�argen. Partnern m�aste d�a ha kontroll i den
f�argen f�or att forts�atta kontrollbjuda (annars sl�ar han av med utg�ang i
trumfen).

� Bud i trum��argen under utg�angsniv�a �ar vilande men f�ornekar m�ojlighet
att kontrollbjuda.

� 4NT �ar essfr�aga (Blackwood RKC) och upplysning om att alla f�arger �ar
kontrollerade.

10.2 Essfr�aga

10.2.1 Blackwood RKC 1430

Budet 4NT �ar essfr�aga enligt Blackwood RKC 1430 i tv�a l�agen:

� En trum��arg �ar tidigare �overenskommen.

� 4NT bjuds direkt p�a ett naturligt f�argbud fr�an partnern, varvid den senast
bjudna f�argen fastst�alls som trumf.

4NT �ar ej essfr�aga i f�oljande fall (om inte trum��arg fastst�allts tidigare):

� 4NT bjuds direkt p�a ett konventionellt f�argbud (t ex fj�arde f�arg).

� 4NT bjuds direkt p�a ett naturligt sangbud (t ex sang�oppning).

� 4NT bjuds direkt p�a slaminviten 4 i l�agf�arg och sangbjudaren har tidigare
avgett ett naturligt sangbud (t ex 3NT).

M�ark I ovanst�aende fall �ar 4NT ett naturligt sangbud; i de tv�a f�orra fallen �ar
det slaminviterande; i det tredje fallet �ar det avslag p�a slaminvit.
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Svarsbud och fortsatt budgivning: I Blackwood RKC 1430 r�aknas kungen
i den �overenskomna trum��argen som ett ess, varf�or det sammanlagt �nns 5 ess.
Essfr�agarens partner svarar enligt f�oljande:

� 5|: 1 eller 4 ess.

� 5}: 0 eller 3 ess.

� 5~: 2 ess utan trumfdamen.

� 5�: 2 ess med trumfdamen (eller kompenserande l�angd).

F�or den fortsatta budgivningen g�aller:

� 5 i trumf: avl�agg. Efter dubbeltydigt svar (5|/}) b�or essfr�agarens partner
h�oja till 6 om han har 3 eller 4 ess.

� 5 i f�argen �over svarsf�argen (efter 5|/}): fr�aga efter trumfdamen. Utan
trumfdamen bjuder essfr�agarens partner trumfen p�a l�agsta niv�a; med
trumfdamen (eller kompenserade l�angd) bjuder han om m�ojligt en f�arg
d�ar han har en oredovisad kontroll, annars 5NT.

� F�argbud (annat �an trumf eller rel�abud): storslamsinvit och fr�aga efter
tredjekontroll (D eller dubbelton) i f�argen. Partnern bjuder storslam med
tredjekontroll och lillslam annars.

� 5NT: storslamsinvit och upplysning om att alla essen �nns. Essfr�agarens
partner sl�ar av med 6 i trumf, g�ar till storslam med till�aggsv�arden, eller
�aterinviterar genom att redovisa antalet kungar enligt f�oljande skala:

{ 6|: 0 kungar.

{ 6}: 1 kung.

{ 6~: 2 kungar.

{ 6�: 3 kungar.

10.2.2 Blackwood 4 ess

N�ar 4NT �ar en naturlig, kvantitativ slaminvit (t ex efter sang�oppning) kan man
acceptera genom att redovisa antal ess enligt Blackwood 4 ess:

� 5|: 0 eller 4 ess.

� 5}: 1 ess.

� 5~: 2 ess.

� 5�: 3 ess.

Efter svar p�a 4NT �ar alla sangbud (�aven 5NT) slutbud.
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10.3 �Ovriga konventioner

10.3.1 Fria 5 i h�ogf�arg

Budet 5 trick i en gemensam h�ogf�arg (utan f�oreg�aende essfr�aga) �ar en slam-
invit som s�ager att alla sidof�arger �ar t�ata och fr�agar efter trumfens kvalitet.
Forts�attning:

� Pass: 2 troliga tapp i trumf (1 topphonn�or).

� 6 i h�ogf�argen: 1 troligt tapp i trumf (2 topphonn�orer).

� 7 i trum��argen: Inget tapp i trumf (A-K-D).

Budet �ar anv�andbart t ex efter sp�arr�oppning: 3~-5~.

M�ark: I vissa situationer d�ar det �ar ot�ankbart att den som bjuder 5 i h�ogf�arg
kan kontrollera alla sidof�arger, kan budet i st�allet anv�andas f�or att visa en
genomg�aende trum��arg och fr�aga efter sidof�argernas t�athet. �Aterigen kan detta
t ex h�anda efter sp�arr�oppning: 3~-3NT-5~. Budet f�ornekar i detta l�age m�ojlig-
het att kontrollbjuda.

10.3.2 Fria 5NT (Josephine)

Budet 5NT (utan f�oreg�aende essfr�aga) �ar en storslamsinvit som fr�agar efter
trumfens kvalitet. Om ingen trum��arg fastst�allts tidigare, g�aller senast bjudna
f�arg som trumf. Med h�ogf�arg som trumf anv�ands f�oljande svarsbud:

� 6|: A eller K i trumf.

� 6}: D i trumf.

� 6 i trumf: Ingen topphonn�or i trumf.

� 7 i trumf: Tv�a topphonn�orer i trumf.

Med } som trumf g�aller f�oljande:

� 6|: A eller K i trumf.

� 6}: Max D i trumf.

� 7}: Tv�a topphonn�orer i trumf.

Med | som trumf:

� 6|: Max en topphonn�or i trumf.

� 7|: Tv�a topphonn�orer i trumf.

M�ark: Om 5NT f�oreg�atts av en kontrollbudsserie, anv�ands svaret 6NT f�or att
visa 2 topphonn�orer i trumf samt att alla redovisade kontroller �ar �akta.
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10.3.3 Barons trumfdamfr�aga

Budet 6 trick i f�argen n�armast under trumf (eventuellt f�oreg�anget av kontrollbud
och/eller essfr�aga) �ar fr�aga efter trumfdam. Partnern bjuder storslam med
trumfdamen och lillslam utan.

M�ark: Med Blackwood RKC �ar Barons trumfdamsfr�aga oftast �over�odig, men
den kan komma till anv�andning om man beh�over anv�anda 5-l�aget f�or kontroll-
budgivning.
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11 Dubblingar

Dubblingar kan i stort sett vara av tre typer:

� Stra�dubbling (SD): f�orslag att ta dubblade stra� i motst�andarnas kon-
trakt, ofta baserat p�a l�angd och styrka i deras trum��arg. Partnern f�or-
v�antas normalt passa, men kan/b�or ibland (framf�or allt vid dubbling av
sangbud) ta bort dubblingen genom att bjuda egen f�arg om han �ar alltf�or
svag f�or att tro p�a stra�.

� Upplysningsdubbling (UD): konstruktivt bud som visar viss styrka samt
anpassning i de objudna f�argerna; ju b�attre styrka desto mindre krav p�a
f�ordelningen; f�ornekar normalt m�ojlighet att bjuda ett mer beskrivande
naturligt bud. Partnern m�aste normalt bjuda om mellanhanden passar
men kan i extrema fall (med l�angd och styrka i den dubblade f�argen)
passa och f�orvandla dubblingen till en stra�dubbling.

� Utspelsdubbling: upplysning till partnern om att man vill ha ett visst
utspel i motst�andarnas kontrakt.

M�ark: P�a h�oga niv�aer (3-l�aget och h�ogre) f�ar dubblingen ofta en allm�ant styrke-
visande karakt�ar. Den visar d�a en viss styrka samt f�ornekar egen bra f�arg och
fungerar som ett mellanting mellan UD och SD, dvs partnern kan bjuda f�arg
om han tror p�a eget kontrakt och passa om han tror att det �ar mer l�onande att
ta stra� p�a motst�andarna.

11.1 SD eller UD?

Utspelsdubblingar f�orekommer bara i ett litet antal best�amda situationer (se
avdelning 11.2). I andra sammanhang g�aller det att skilja p�a SD och UD.
Huvudregeln �ar f�oljande:

� Dubbling av f�argbud under utg�angsniv�a d�a dubblarens partner inte avgett
n�agot annat bud �an pass �ar UD; �ovriga dubblingar �ar SD.

Fr�an denna regel �nns ett antal undantag som alla inneb�ar att Dubbelt �ar UD
trots att det enligt huvudregeln borde vara SD. Dessa undantag beskrivs nedan
i avdelning 11.1.1{11.1.5.

M�ark: De esta upplysningsdubblingar som utg�or undantag fr�an huvudregeln
b�or alerteras (se nedan). Detsamma g�aller alla utspelsdubblingar.
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11.1.1 Dubbling av 1NT

Dubbling av sangbud �ar enligt huvudregeln SD. I n�agra fall �ar dock Dubbelt p�a
1NT ej att betrakta som SD.

Dubbling av stark sang�oppning (DONT): Dubbelt p�a �oppningsbudet
1NT visar egen l�angf�arg om �oppningen lovar 14+ hp (jfr avdelning 8.1.1):

1. 1NT D

2. 1NT pass pass D

Dubbling av svarsbudet 1NT: Eftersom svarsbudet 1NT (p�a �oppnings-
budet 1}/~/� i ost�ord budgivning) ej �ar ett �akta sangbud fungerar Dubbelt i
detta l�age som en vanlig UD med l�angd i de objudna f�argerna:

3. 1~ pass 1NT D

M�ark: Detta skall inte f�orv�axlas med f�oljande fall, d�ar �OH:s pass f�orvandlat
svarsbudet till ett �akta sangbud. Dubbelt �ar f�oljaktligen SD:

4. 1~ pass 1NT pass
pass D

I detta l�age har �OH visat en balanserad minimi�oppning, medan dubblaren har
en hand som inte passar f�or en direkt UD. D�armed m�aste dubblaren ha n�agon
l�angd och styrka i �OH:s f�arg (som allts�a sitter illa f�or motst�andarna), och dub-
blingen blir f�orslag till SD. Samtidigt m�aste dubblaren ha anpassning i de �ovriga
f�argerna, s�a att partnern kan stiga av om han �ar alltf�or svag f�or att st�a med p�a
stra�dubblingen. Typhanden �ar 14 hp och 4-3-3-3 (med 4 kort i �oppningsf�argen).

Dubbling av �aterbudet 1NT: Ett tredje omdiskuterat l�age �ar Dubbelt p�a
�OH:s �aterbud med 1NT efter svarsbudet 1-�over-1:

5. 1~ pass 1� pass
1NT D

Dubblaren visar i detta l�age 4-4 i de objudna f�argerna och max dubbelton i SH:s
f�arg. I enlighet med huvudregeln �ar detta i f�orsta hand f�orslag till SD | man
kan j�amf�ora med dubbling av en svag sang�oppning | men partnern kan ocks�a
preferera n�agon av de objudna f�argerna om han tror att det �ar mer l�onande �an
att spela f�orsvar mot 1NT.

11.1.2 Svarsdubblingar*

Dubbling av f�argbud anv�ands i m�anga fall som UD som svar p�a partnerns
�oppning eller inkliv. Detta g�aller dock aldrig d�a partnern �oppnat eller klivit
in i sang (eller dubblat en sang�oppning). Mera generellt kan man s�aga att en
dubbling alltid �ar (�atminstone f�orslag till) SD n�ar partnern bjudit ett naturligt
sangbud.
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Partnern har �oppnat med ett f�argbud: Dubbling av motst�andarnas f�arg-
inkliv (under utg�angsniv�a) efter partnerns �oppningsbud i f�arg �ar UD* (s k nega-
tiv dubbling). Budet visar 8+ hp (10+ hp p�a 2-l�aget och h�ogre), anpassning i
objudna f�arger (normalt 4-4) och helst tolerans (2{3 kort) i �oppningsf�argen |
ju starkare hand desto mindre krav p�a f�ordelning.

Partnern har gjort ett f�arginkliv: Dubbling av SH:s f�argbud efter part-
nerns f�arginkliv �ar UD*.

� P�a trumfh�ojning visar dubblingen 8+ hp p�a 2-l�aget, 10+ hp p�a 3-l�aget,
anpassning i objudna f�arger samt vilja att k�ampa om kontraktet.

� P�a 1-�over-1 visar dubblingen 10+ hp, l�angd i den fj�arde (objudna) f�argen,
samt n�agon anpassning i partnerns f�arg).

M�ark: Dubbling av svarsbudet 1NT �ar SD, eftersom detta efter partnerns inkliv
�ar ett �akta sangbud.

Partnern har upplysningsdubblat: Dubbling av SH:s trumfh�ojning efter
partnerns UD �ar UD* (s k responsiv dubbling) och visar 8+ hp p�a 2-l�aget, 10+
hp p�a 3-l�aget, samt anpassning i objudna f�arger. M�ark: Dubbling av svarsbud
i ny f�arg (samt svarsbudet 1NT) �ar SD.

11.1.3 Konkurrensdubbling*

N�ar motst�andarna hittat en gemensam f�arg p�a l�ag niv�a (max 3-l�aget) anv�ands
Dubbelt generellt som UD*. Exempel:

1. 1| 1~ 1� 2~
D

2. 1| 1~ 1� 2~
pass pass D
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M�ark: Detta g�aller (som vanligt) inte n�ar partnern bjudit sang (och s�aledes
visat h�all i motpartens f�arg) d�a Dubbelt i st�allet �ar SD. Exempel:

3. 1| 1~ 1NT 2~
D

4. 1| 1~ 1� 2~
2NT 3~ D

11.1.4 Invitdubbling*

N�ar egna sidan hittat en gemensam f�arg men motst�andarnas bud f�orhindrar
normala invitbud, anv�ands dubblingen som invitbud (medan h�ojning av f�argen
�ar konkurrerande). Exempel:

1. 1� 2~ 2� 3~ | invit.
D

2. 1� 2~ 2� 3~ | konkurrens.
3�

11.1.5 Bakdubbling*

Dubbling i balanseringsl�aget �ar upplysningsdubbling p�a l�ag niv�a (max 2-l�aget)
s�a l�ange egna sidan inte bjudit n�agot �akta sangbud, inte stra�dubblat (t ex dub-
blat en sang�oppning) och inte har styrkeredubblat (t ex 1~-D-RD). Exempel:

1. 1~ pass 2| 2�
pass pass D

2. 1} pass 1~ 2|
pass pass D

11.2 Utspelsdubblingar(*)

11.2.1 Dubbling av konventionella bud

Dubbling av ett konventionellt bud ber om utspel i f�argen. Exempel:

1. 1NT pass 2| D

2. 2| pass 2} D

3. 1~ pass 4NT pass
5} D
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11.2.2 Lightner-dubbling

Dubbling av slam ber om ett ovanligt utspel. Utspelaren har f�oljande riktlinjer
att h�alla sig till:

� Utspel i trumf och i egna sidans f�arger �ar str�angt f�orbjudna.

� Ofta handlar det om att partnern har en st�old, varf�or det g�aller att r�akna
ut i vilken f�arg han kan vara renons.

� Om inget annat utspel �ar uppenbart b�attre, b�or man spela ut tr�akarlens
f�orst bjudna f�arg (d�ar partnern antingen har en st�old eller ett stick att
godspela).

11.2.3 Dubbling av 3NT

En dubbling av 3NT har olika inneb�ord beroende p�a hur budgivningen g�att.
Tre fall kan urskiljas:

� Ingen f�arg �ar bjuden: Partnern har en (n�ast intill) genomg�aende f�arg. Om
man inte kan r�akna ut vilken f�arg det �ar, b�or man spela ut sin kortaste
f�arg (och h�ogf�arg f�ore l�agf�arg vid lika l�angd).

� Motst�andarna har bjudit f�arger: Partnern ber om utspel i tr�akarlens f�orst
bjudna (eller indirekt visade) f�arg. (Exempel: Efter 1NT-2|-2�-3NT ber
dubblingen om ~-utspel.)

� Egna sidan har bjudit. H�ar �nns tv�a fall:

1. Bara en f�arg bjuden: Utspel i f�argen.

2. Var sin f�arg: Utspel i utspelshandens f�arg.
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12 Allm�anna budprinciper

12.1 H�allvisande och h�allfr�agande bud

F�oljande principer g�aller f�or unders�okning av h�all med sikte p�a sangkontrakt (i
sht 3NT):

� N�ar den egna sidan bjudit 3 f�arger, visar sangbud h�all i den fj�arde f�argen.
Utan h�all kan man kr�ava med fj�arde f�arg, vilket indirekt fr�agar efter h�all
i f�argen.

� N�ar motst�andarna bjudit en f�arg, visar sangbud h�all i f�argen. Utan h�all
kan man kr�ava med �overbud i motpartens f�arg, vilket indirekt fr�agar efter
h�all i f�argen.

� N�ar den egna sidan bjudit 1{2 f�arger men inte hittat n�agon gemensam
h�ogf�arg och det �ar rimligt att anta 3NT �ar ett m�ojligt slutbud, �ar bud
i ny f�arg p�a 3-l�aget h�allvisande (och fr�agar indirekt efter h�all i objudna
f�arger).

12.2 Konventionella kravbud

Efter ett konventionellt kravbud (fj�arde f�arg, �overbud i motpartens f�arg) skall
kravbjudarens partner forts�atta beskriva sin hand enligt f�oljande principer:

� Billigaste bud i egen f�arg lovar inget extra (varken i fr�aga om l�angd eller
styrka).

� Sangbud lovar h�all i kritisk f�arg (fj�arde f�argen eller motpartens f�arg).

� F�argbud (annat �an billigaste bud) lovar extra l�angd i f�argen; f�argbud med
hopp lovar till�aggsv�arden (om inte utg�angskrav f�oreligger).

� Om utg�angskrav f�oreligger �ar ett direkt utg�angsbud svagare �an samma
bud p�a l�agre niv�a (t ex 4� kontra 3�).
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12.3 Efter positiva 2NT

Efter ett naturligt, positivt 2NT (visande minst invitstyrka) g�aller f�oljande:

� 3~/� �ar krav och uppmaning till partnern att v�alja utg�ang i h�ogf�arg eller
sang. Exempel:

1. 1~ pass 2| pass | trekortsst�od.
2NT pass 3~

2. 1~ pass 1� pass | femkortsf�arg.
2NT pass 3�

Undantag: 3~/� �ar inte krav om b�ada spelarna efter 2NT-budet vet att
man har minst 7 kort i f�argen. Exempel:

3. 1~ pass 2~ pass | avl�agg.
2NT pass 3~

4. 1~ pass 2| pass | okrav.
2~ pass 2NT pass
3~

5. 1� pass 2~ pass | avl�agg.
2NT pass 3~

� 3 i tidigare bjuden l�agf�arg �ar avl�agg. Exempel:

6. 1| pass 1� pass
2NT pass 3|

7. 1~ pass 2| pass
2NT pass 3|

� 3 i objuden l�agf�arg �ar krav med 5+ f�arg. Exempel:

8. 1| pass 1� pass
2NT pass 3}

12.4 4 i l�agf�arg

Budet 4 trick i en gemensam l�agf�arg �ar slaminvit (ej utg�angsinvit) om inte
detta �ar om�ojligt p g a tidigare begr�ansade bud. (Med styrka f�or utg�angsinvit
f�ar man chansa p�a 5 i l�agf�arg eller passa.) Om partnern tidigare bjudit ett
naturligt sangbud, �ar 4NT avslag (ej essfr�aga) efter en s�adan slaminvit.

12.5 Splinter(*)

Splinterbud �ar hoppbud som lovar trumfst�od i den senast bjudna (eller st�odda)
f�argen och singel eller renons i hoppf�argen. I f�oljande fall m�aste man ha renons:
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� Dubbelt hopp i ny f�arg (�aven hoppande �overbud i motpartens f�arg) som
svar p�a �oppningsbudet 1 i f�arg eller f�arginkliv p�a l�agsta niv�a; budet �ar
utg�angskrav.

� Dubbelt hopp fallande eller enkelt hopp stigande (�aven hoppande �overbud
i motpartens f�arg) efter partnerns svarsbud i ny f�arg (1-�over-1, 2-�over-1)
efter �oppningsbudet 1 i f�arg; budet �ar utg�angskrav.

� Hoppande �overbud i motpartens f�arg

I �ovriga fall r�acker det med singelton:

� Enkelt hopp i ny f�arg direkt p�a �oppningsbudet 1 i f�arg eller f�arginkliv p�a
l�agsta niv�a efter pass i f�orhand; budet lovar minst invitstyrka.

� Enkelt hopp i ny f�arg direkt p�a �oppningsbudet 2~/� ACOL; slaminvit.

� Ny f�arg p�a 4-l�aget efter Stenbergs 2NT; slaminvit.

� H�ogf�arg p�a 3-l�aget efter 1NT och �overf�oring till l�agf�arg med 2�; slaminvit.

M�ark: Splinterbud under 3NT skall alerteras.
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13 Systemvarianter

13.1 2-�oppningar

� Grundsystem: 2|-|/NT; 2} Multi; 2~/� ACOL.

� Variant 1: 2| enda krav; 2}/~/� svagt.

� Variant 2: 2| enda krav; 2} Multi; 2~/� f�ordelningsvisande.

13.2 Sangf�orsvar

� Grundsystem: DONT mot stark sang; Cappelletti mot svag sang.

� Variant: Nilsland (i olika varianter) mot svag sang.
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