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Generellt gäller all budgivning även efter förhandspass, om det inte är uppenbart sinnesförvirrat, eller annat är bestämt. 
Budgivningen gäller även efter inkliv med 1 NT (inte i 4:e hand). 1 NT 15-17, kan innehålla 5 hö/6 lå/5-4 i lå.  
Diverse sekvenser att komma ihåg: 
1 NT-3 hö   oftast 4441 med kort ahö 
1 NT-2 kl-2ru-2 hj  slut, oftast med båda hö 
1 NT-2 kl-2 ru-3 hö  utgkrav med 5+ ahö och 4 + i bjuden hö 
1 NT-2 kl-2 hö-3 ahö slaminvit med hö 
1 NT-2 kl-2 rö-2 sp  utgkrav och fråga efter mer 
1 NT-2 rö   2 NT bra tillägg med minst 3 hö, 2-3 ny tillägg med dubbelton, 3 hö min med 4 hö 
1 NT-2 rö-2 hö-2/3 ahö slaminvit med hö 
1 NT-2 sp-3 kl   lovar 4 kl 
 
Efter inkliv mot 1 NT (endast om vi öppnat med 1 NT)   

Dubbelt UD 

 2 NT, 3 kl, 3 ru, 3 hj är ”överföring”, om det är: 

Till ny färg visar 5+ ,om färgen kunde bjudas på tvåläget är detta krav till utg 

Till fifärg (om 5+) 5+ i någon hö(ahö) och ej håll i fifärg 

Till fifärg (om 4+) 5+ (som ny färg och endast om fi lovar 4+) 

3 sp utgkrav med båda lå 

  

1 NT-(2 x)- 4 rö  Överföring till hö 

1 NT-(3 x)-hopp till 4  Enligt två-färgssystemet, se längre fram! 

Om vi dubblar ett bud som inte visar färg så är det ”UD” och är krav till 2 NT eller till straffdubbelt. Om fi går in efter 1 NT-
p-p så är dubbelt från öppnaren straffD och dubbelt från svaren UD. Dubbelt då fi visar två specifika färger är straffD 
oavsett vilken färg man dubblar. OBS detta gäller endast bakom bjudaren. I balanseringsläge gäller UD.  
Efter D på 1 NT som straff/styrka: KESSLER! RD=enfärgshand, 2 kl=kl+en till eller kort klöver, 2 ru=ru+en hö, 2 hj=hj-
sp, 2 sp=5+färg okrav, 2 NT=krav, pass=1 NT D OK tills vidare, OBS, 1 NT-D-p-p-RD/2 x från öh är enligt KESSLER! 
Efter D som enfärgshand eller liknande: RD=Styrka, övrigt som ostört! 
Då fi dubblar 1 NT-2 kl: pass=förnekar håll varefter RD frågar igen då öh svarar korsvis hö och 2 NT med båda Därefter 
är 3 hö invit)! Direkt svar visar håll, RD visar fett i färgen (minst HTxx). Då fi dubblar 1 NT-2 rö: pass=ej 3 i shfärg 
(varefter RD kräver överföring), RD=3-stöd men vill ej spela, 2 hö=3 och vill spela. Om fi dubblar 1 NT-2 sp så är RD ok 
att spela (bra 4-korts), pass likgiltig och bud som ostört!  
 
XY-NT och motsvarande, används efter öhs 1 NT-återbud då sh har varit aktiv. inte efter UD eller pass. Då är 2 kl fråga. 
 
1 xx-1 hö-1 NT-2 kl=överföring till 2 ru med invithänder, 2 ru=höfråga och utgångskrav, 2 hö och 3 kl =slutbud,  
Hopp till 3 kl efter 1 NT är slut. Andra hopp efter 1 NT är naturligt och utgångskrav (invit efter pass) med 5-5 eller 6+! 
Efter förhandspass: 1 x-1hö-1 NT-2 ru naturligt 5-4 (hö+ru). 1 kl-1 hö-1 NT-2 kl vanlig hö-fråga. 
Efter 1 kl-1 ru-1 NT används inte X/Y! Om fi dubblar 1 NT så  
1 hj-1 sp-1 NT, D av fi. RD föreslår häktning och resten är naturlig bonnabridget! 
1 hj-1 sp-1 NT-2 kl, D av fi. RD föreslår häktning, 2 ru visar 3-korts ru, resten är ”naturligt”. Pass är neutralt. 
1 kl-1 xx-2 NT=18-19 bal. Allt därefter är krav! 3 nylå/alå är ibland höfråga (svag med 4 lå + 4 hö så stötta lå direkt). 3 i 
partnerns lå är naturligt (3+) och utgkrav 
 
Häxan (efter 1 hö-1 NT och 1 hj-1 sp). Häxa gäller efter inkliv, ex 1 hj-(1sp)-1 NT, men inte efter dubblingar! 

1 hö 1 NT  

2 kl  15+ med 5+ hö 

2 ru  12-14, nat 

2 ahö  12-14, nat, OBS 1hj-1 NT-2 sp=12-14 och oftast 6-5! 

2 hö  12-14, ofta 4+ kl, OBS efter 1 hj-1 NT-2 hj kan öh antingen ha 5 hj+4 kl eller 6 hj+4 sp. Om sh inte vill 
spela hj ska man i första hand preferera till sp varefter öh kan korrigera till kl om man inte hade sp. 

2 NT  18-19, allt är därefter krav 

3 xx  15-16 5-5 

3 hö  15-16 6+ 

1 hö 1 NT  

2 kl 2 ru ca 9-11, nästan utgångskrav (sh kan passa om öh återkommer med 2 hö som visar min och öh kan passa på 

sh:s 2 NT efter 2 hö) 

 annat ca 6-8, nat, 1 sp-1 NT-2 kl-2 hj kan innehålla 4-korts i nödfall (t ex 1-4-4-4) 

1 hö 1 NT  

2 kl 2 ru  

2 hj(ahö)  15+ 5-4 (1 sp-1 NT-2 kl-2 ru-2 hj), rondkrav,  2 sp, 2 NT och 3 hj från sh är passbart, övrigt utgkrav  

2 hö  15-16 5+ hö passbart,  2 NT och 3 hö från sh är passbart. 

2 NT  17-19, bal med 5 hö 

3 lå  17+ 5-4 krav 

3 hö  17+ 6+ krav 

3 ahö  17+ 5-5 
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3 NT   

4 lå  17+ 5-5 spelstark hand, oftast 6-5 

 

1 hj 1 sp  

2 kl  15+ 5+ hö 

2 ru  12-14, nat 

2 hj  12-14, 4+ kl 

2 sp  12-14, 3+ 

2 NT  18-19 4 hö se ovan 

3 lå  15-17 5-5 

3 hj  15-16 6 hj+ lovar 3 sp, sh 3 sp=slut, 4 kl=hj-sli, 4 ru=sp-sli 

3 sp  15-16 4 stöd 

4 hj  naturligt slut 

4 sp  svitad, men honnörssvag 

  OBS med ca 17+ och 4-stöd i spader utan kortfärg går man via 2 kl 

 

1 hj 1 sp  

2 kl  2 ru utgångskrav 

  Allt annat är ”naturligt” och ca 6-9, 3 lå visar oftast längre lå 

1 hj 1 sp  

2 kl 2 ru  

2 hj  15-16 5+ hj, alla händer som man inte kunde visa tidigare 

2 sp  17+ 3-stöd 

2 NT  17+ bal med 5 hj 

3 lå  17+ 5-4 

3 hj  17+ 6+ förnekar 3 sp 

3 sp  17+ 4 stöd oftast utan kortfärg! 

   

 
Om fi dubblar 2 kl så är ersätter RD 2 ru-budet och färgbud på lägsta nivå (inkl 2 ru) är svaga (avlägg mot 22-
24NT). Pass accepterar 2 kl D. 
 

2 kl  starkt eller 22- NT 

 2 ru relä 

 2 hö,3 lå bra färg och hyfsade kort, sällsynta bud 

2 kl-2 ru 2 hö/3 lå 
(3 lå=utgkrav) 

närmsta bud är avslag, 2 kl-2 ru-2 hj-2 NT visar 5+sp. 3 kl kan innehålla NT-hand. Efter 
avslag på 2 hö, kan man passa ner 3 hö. 

 3 NT 4 kl=färger nerifrån (fortsättning?), 4 ru=hj, 4 hj=sp, 4 sp=båda lå, 4 NT=invit, 5 lå=slut 

  Efter 2 kl-(inkliv)-D= UD, Efter 2 kl-(inkliv)-pass ofta krav, 2 kl (3 x) pass=krav, D=UD 

 

2 ru  svag hö eller någon inviterande lågfärgshand, 6+ eller 5-5 ca 

 2 hö korr på lägsta nivå, följt av ombud i hö är egen färg och invit 

 2 NT oftast invit men kan vara "svagt" 

 3 lå  naturligt krav 

 3 hj  korrigera på lägsta nivå 

 3 sp utgångskrav med 6+ HJ! 

 4 kl, 
ru,hö  

4kl=överför till hö, 4 ru=bjud hö, 4 hö=egen slut (gäller även efter inkliv om buden är hoppande 

ÖH får lov att höja ett steg efter 2 ru-2 hö om man har en fin färg och vill spärra 
2 ru-2 hö-2 ahö: 2 NT=båda lå, 3 lå=naturligt okrav, 3 hö=invit med lång egen hö 
 
 

2 ru-2 NT  Tuti-Multivariant 

 3 kl stark svag hö, 3 ru ber öh visa sin färg korsvis, kolla fortsättning 

 3 ru svag svag hj 

 3 hj svag svag sp 

 3 sp stark hand med båda lå 

 3 NT stark båda lå, ”NT-vänligt” 

 4 lå stark med enfärgad lå 

   

2 ru-(D)- pass visar 5+ ru, ÖH kan lugnt passa med Hx eller xxx (med egen kl eller sp: bjud först RD) 

 RD  ÖH skall bjuda sin färg. SH:s 2 sp, 2 NT (båda lå) och 3 kl är naturligt och avlägg 

 2 hj  visar egen hj, ÖH kan passa med Hx eller xxx (med egen kl eller sp: bjud först RD) 

 2 sp kan kämpa i öh:s högfärg, ÖH passar eller korrigerar och får bjuda mer 
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 2 NT krav 

 3 lå  krav 

2 hö  6+ hö 10-14 

 2-3 ny rondkrav 

 2 NT invit+ Stenbergs 2+ hö, fortsatt budgivning motsvarar ungefär Stenbergs, se nedan 

 hopp renons, även 2 sp-4 hj 

 
2 NT-budgivning (2 NT-öppning visar 20-21) gäller även efter starka 2 NT-inkliv 
Gäller även efter egna 2 NT-inkliv, t ex (2 ru)-2 NT, (2 kl)-p-(p)-2 NT…. 

3 kl frågar efter 5-hö osv. Om öh bjuder 3 ru(4 hö) korsvis hö från sh,4 ru=båda hö 

3 ru/hj 5+ hö. Överföring följt av ny=naturligt, följt av andra hö=slaminvit 

3 sp båda lå, slaminvit 

3 NT slut 

4 lå en lå, slaminvit 

4 hö slut 

4 NT kvant 

Efter 2 NT-3 rö 3 hö=normalt, 3-4 ny=4-stöd och kontroll, 3 NT=bra kort och 3-4-stöd 
Med 5-5 i hö: bjud 3 kl och på 3 NT bjuder man 4-5 hj som lovar 5-5.  
Med 6 hj och 4 sp överför man och struntar i sp. Med 6 sp och 4 hj väljer man öf eller fråga följt av 4 sp.  
Om fi dubblar 3 x från svararen så bjuder vi som efter 1 NT-2 x 
EFTER INKLIV MOT 2 NT ÄR D=UD, 2 NT-(3 x) 4 rö = 4 hö 
Om vi går in med naturliga 2 NT efter 2 x så är D straff på om fi bjuder 3 y, men UD om fi bjuder 3 x.  
4 NT-öppning Frågar efter specifika ess, 5 kl=inga, 5 NT=2 ess, 6 kl=kl-ess 
 
Invit+ Stenbergs, även efter inkliv och 2 hö-öppning.  
OBS efter förhandspass är 2 NT naturligt om inte fi har klivit in, 3 hö=invit 
1 hö-2 NT. Observera att Stenbergs även används i störd budgivning om hö är trumf.  
En mellankommande dubbling stör inte.  
Svaren på Stenbergs: 

3 kl minimum varefter 3 ru=singelfråga (singlar visas fr o m 3 hj till 3 NT, 4 x = cue, 4 hö = 
superminimum), 3 hö=slut, 3 ahö=kontroll, 3 NT=passbart, 

3 ru Tillägg utan singelton, 

3 hj Tillägg med singel kl, ”naturlig” fortsättning 

3 sp Tillägg med singel ru, ”naturlig” fortsättning 

3 NT Tillägg med singel ahö, ”naturlig” fortsättning 

4 xx Naturlig 5-5 med ca 12-15. Honnörer i 5-5-färgerna 

 Efter 2 hö gäller: 3 kl=min, 3 ru=tillägg utan singel, 3 hj,sp,NT=tillägg kort kl,ru,ahö, 4 
x=renons.  

 
2 över 1 
Utgångskrav! Om fi kliver in efter 2 över 1 så är pass krav och dubbelt är ett seriöst strafförslag. Om öh passar (min 
och ointresse) och sh dubblar så är även detta strafförslag men inte lika mycket. Bud från öh visar bra kort.  
Efter inkliv så är 2 över 1 rondkrav, men inte utgångskrav. Samma efter Dubbelt? 
 
Budgivning efter egen D (borttaget efter 1 kl, men kvar efter 2 kl) 
Lebensohl efter egen UD på 1 hö och på 2-läget (dock ej 1 hö-p-p-D……). Gäller även då fi bjuder upp till 2 hö och 
partnern till dubblaren inte har bjudit ännu. Observera att Lebensohl inte gäller då sh redan har visat usel hand och utg är 
uteslutet. Då är 2 NT 2-färgshand. Efter RD på 1-läget gäller inte Lebensohl. 1 NT är sökande (Scramble) 
Efter (1 x)-D-(RD)-pass: bjud, jag har inget eget bra bud! Efter (2 x)-D-(RD)-pass: jag står gärna med!  
Eget bud är naturligt (ingen Lebensohl). Efter 2 x-p-p-D har vi Lebensohl. OBS! Efter (2 kl)-D-(pass)-2ru Lebensohl!! 
 
Fjärde färg är naturligt på 1-läget, 2-3-läget utg+. 1 kl-1 ru-1 hj-2 sp behandlas som 4:de färg (2 NT=krav, 3 NT=tillägg) 
Ex (och andra liknande lägen) 1 hj-(1 sp)-D-(p)-2 hj-(p)-3 kl-(p)-3 ru = hållfråga med sp-håll, 3 sp = hållfråga och ru-håll 
Efter D på typ hållfrågor och fjärde färg: pass=halv/helhåll, RD=par hackor utan håll, 3 NT=fint håll, annat=singel/renons i 
frågefärgen. 

Diverse hopp:  

1 lå-2 NT Utg Stenbergs, 3 lå=tillägg, 3 färg=kortfärg oavsett styrka och 3 NT visar min utan 
kortfärg. Gäller även efter dubbelt! Efter inkliv så är 2 NT naturlig invit. Överbud 
lovar då stöd i öhs lå och utgångskrav! 

1 xx-hopp till 2 yy 6-8 6+, även stört ex: 1 kl-(1 hj)-2 sp. Hoppet direkt visar bättre färg än  1x följt av 2 x 

1 hö-hopp till 3 yy stöd, mild invit+, kortfärg, om renons så 13+ 

1 hö hopp till 4 yy stöd, 10-12(+), renons (även 1 sp-4 hj) 

1 ru-3 kl stöd, mild invit+, kortfärg 

1 lå-3 ru,hö stöd, invit+,kortfärg, 4 lå från båda är passbart, 3 NT är passbart om fi dubblar! 

1 hö-2 hö-hopp  Renons! T ex 1 hj-2 hj-3 sp, 1 sp-2 sp-4 hj osv 
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Efter 1 hö-3 lå så bjuder öh 3 NT med begränsad accept, men det är inte slutbudsförslag (OBS efter D är det förslag)! 4 i 
kortfärg visar hackor i kortfärgen, 4 hö är begränsad accept (honnörssvag, max ett ess), ny över 3 i hö=seriös slaminvit 
och kontroll, ny under 3 hö=minst återinvit eller bra accept slaminvit (mild+) och kontroll. Sh bjuder 3 NT med begränsad 
accept. 
 
Diverse störda sekvenser: 

1-3 xx-(D) bud på 1 och 3 läget är krav, bud på 2 läget är okrav, RD=styrka 

1 xx-(1-2 yy) bud på 1 och 3 läget är krav, bud på 2 läget (inte hopp) är RONDKRAV, D=UD 

1 xx-(1-2yy)-3 zz Hoppande borttag (om hopp). Om man dubblar och sen bjuder 3 zz så är det krav 

1 hö-(2 lå)-3 lå kortfärg och hö-stöd 

1 hj-(1 sp)-2 sp kortfärg och hj-stöd 

1 hj-(2 hj)-2 sp kortfärg och hj-stöd 

1 hj-(D)-3 xx kortfärg 

1 hö-(2 hö)- 2 NT=Stenbergs, 3 lå=krav, 3 hö=passbart, 2-3 ahö (fifärg) kortfärg 

1 hö-(2 NT)- 3 kl=krav med ahö, 3 ru=invit+ med stöd i hö, 3 hö/3ahö=passbart, D=styrka intresse för straffD 

1 lå-(2 lå, två-färgs)-2 ny=naturligt rondkrav. Om alla bjuder är ny färg oftast okrav ex (1 kl)-1 sp-(2 kl)-2 hj är okrav 
(1 hö)-pass-(2 hö)-2 NT och (1 hö)-pass-(2 hö)-pass-(pass)-2 NT = 2 färger och eventuellt längre i högsta, D=UD och 
eventuellt längre i lägre färg  
(1 x)-p-(1y)-2 x=överbud, 2 y=naturligt. (1 x)-2 y-(D)-RD=tål utspel, visar oftast honnör 
(1 lå)-2 NT  2 NT är lägsta objudna även om 1 lå kan vara kort lå 
 
(1 x)-2 hö =11-15 med 4 hö och längre lå (minst 5 men gärna 6+).  
Gäller även efter 1 x-p-p-, gäller inte efter förhandspass eller då fi bjudit två färger. Om öppningsbudet kan innehålla 2 
eller färre kort i färgen kan inklivaren ha denna färg., t ex (1 ru slask)-2 hj = 4 hj - 5+lå. Shs 2 NT är krav och intresse, 3 
lå=passa eller korrigera. Efter D ber RD om lågfärgen och övrigt är nat. Efter förhandspass är hoppinkliv naturligt. 
 
Budgivning efter att fi går in med 1 NT på 1 i färg. Om vi bjuder 2 lå efter 1 hö-öppning visar detta minst 5-4 i lå + ahö! 
Om vi dubblar inkliv med 1 NT så är följande D straff. 
 
Fördelningsvisande (hoppande) bud gäller efter: 
2 kl precision, 2ru multi, 2 hö svagt eller Askeröd, 3 x, 1 NT-(3 xx), (1 lå)-pass-(3 lå)-4 xx, 1 hö-pass-2 hö-4 lå 
Om fi bjuder lå visar 4 kl alå+hö och 4 ru båda hö. Om fi bjuder hö visar 4 lå 5-5 i lå + ahö. Om fi bjuder hj så visar 4 hj 4 
sp+6 lå. Kan vi bjuda direkt överbud för att visa 2-färgshand så är detta ”svagare” än hopp till 4 xx. 
I fjärde hand spelar vi likadant, t ex 2 hj (svagt)-p-p-4 kl=5 kl+5 sp. Gäller även efter (1 lå)-pass-(3 lå)-4 kl/ru 
 
Slambudgivning: 
Om fi Dubblar kontrollbud så är RD förstakontroll. Om fi går in mot RKC essfråga så är D=0-(2)-(4), pass=1-(3)-(5), 
lägsta bud är enligt vanliga svar om det är på 5-läget. Närmaste lediga bud efter RKC-svar frågar efter trumfdam eller 
extralängd, övriga nya bud är frågar efter 3:e kontroll. 5 NT efter RKC är allmän storslamsinvit, 4 NT=vanlig RKC 03/14. 
Om man inte kunde fråga med 4 NT så är 5 NT fråga istället. Om fi dubblar 4 NT: RD är häktning, pass=förnekar 
trumfdam varefter RD frågar igen, 5 kl, 5 ru, 5 hj direkt är som vanligt med trumfdam! Gäller även efter D på ”voidwood” 
 
Budgivning efter egna inkliv 
Ny färg och överbud är rondkrav. Ombud, stödbud och NT-bud är passbara. Överbud visar oftast stöd och ca 8+ hp. Då 
vi visat 2-färgshand och fi dubblar: pass är OK med färgen (om p har visat den). RD=bjud den andra färgen (om okänd) 
och lite kort. Ny färg=äkta, NT-bud=bjud andra färgen ex (1 hö)-2 hö-(D)-RD=kämpa i lå, 2 NT=bjud lå, 3 lå=egen lå 
 
Olika försvar 

Mot "bästa lå"  Om det lovar 3 så helt naturligt 

Mot ”slasklå” Om det lovar 2 eller färre så är 2 lå naturligt, men i övrigt behandlas det som naturligt 

Mot 2-öppn (ej starka)  2 NT=stark NT, även mot Askerödvarianter 

Mot tvåfärgsvisande 
öppningar (minst 5-5)  

D=styrka (passbart), överbud="UD" 

Mot 2 hö (ru) 4-4+ i hö Diskutera! 

Mot 2 ru-Multi D=styrka (14+), 2 NT=stark NT, 2 ru-D-2 hö-D=UD med andra hö 

Mot stark kl (gäller även efter 1 kl-p-1 ru och även efter 2 kl och 2kl-p-2ru) 
1-2 NT visar hårda (S-R) eller mjuka (H-K), D motsvarar bud i den dubblade färgen 
Bud på 3-läget eller högre är naturlig spärr (undantag efter 2 kl och 2kl-2 ru då 3 kl visar som visar ru eller båda hö) 
När man bjuder en färg på 1-2-läget har man minst 5 i färgen över, eller minst 4-4 i de två andra (aldrig den man bjuder). 
Om fi dubblar färg: pass visar längd i färgen och partnern får stå med med t ex Hx/xxx,  RD ber partnern visa sin 
hand, bud på lägsta nivå är egen färg, NT-bud är krav, hoppande bud är passa eller korrigera i partnerns färger. 
Pass på 1 kl följt av bud nästa varv indikerar starka kort 
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Mot 1 NT NILSLAND, gäller inte efter förhandspass då vi spelar DONT! 
Dubbelt=styrka (sh bjuder ofta 2 kl utan bra kort/egen färg). OBS Om fi börjar ”slinka” så använder vi nästa D som UD 
och inte SD. D därefter är straff.  
2 kl=höfråga, 2 ru=svag hö/stark lå, 2 hö=bra inkliv, 2 NT=båda lå 
Efter (1 NT)-D-(p/RD) så är pass OK, 2 kl (2+) inget bra bud, 2-3 annat=egen (ofta 5+) färg, 2 NT=utg+ 
 
Lite annat då fi öppnat med 1 NT: 
(1 NT)-p-(2 rö/hö)  D=UD, 2 hö=5-5 med hö, 2 NT=5-5 i lå 
(1 NT)-p-(2 kl) Mot 2 kl Dubbel St är D=styrka, mot ”vanlig” 2 kl är D mest kl.  
(1 NT)-2 ru-(2 hö) (2 ru var multi), D=straff?, 2-3 hö=korrigera, dvs samma som om vi har öppnat med 2 ru! 
Mot Multi 
Bestäm: 2 ru-D-2 hö-D, 2 ru-D-2 hö-pass-pass/2ahö-D, 2 ru-D-3 hö-D, 2 ru-D-pass-, 2 ru-pass-2 hö-,  
 
DUBBLINGAR 
D är UD upp till 4 hj (sp). UNDANTAG: 
När vi stött varandra (ex 1 hj-2 hj-inkliv, 1 hö-2 NT-inkliv, 1kl-(1 x)-2 kl-(2 y)-D). I dessa lägen är UD knappast aktuellt 
såvida det inte är enda invitmöjligheten, ex 1 hj-(2 ru)-2 hj-(3 ru)-D=Invit 
D är straff efter inkliv mot 2 ru,2 hö, 3-4 xx-öppningar, (även efter 2 ru, men ej efter 2 kl och 2 NT) 
D är straff då motståndarna visat specificerad tvåfärgshand.  
Ex. (1 sp)-2 kl-(2 hj)-D=straff, (1 x)-1 y-(1 NT)-D=UD 
Ex 1 kl-(1 hö)-2 kl-(2 ru)-D=straff. 
Om vi har straffdubblat så är följande dubblingar också straff 
 
Om vi utspelsdubblar ett slutbud så är det träkarlens visade färg som är mest intressant ut. Har träkarlen inte direkt visat 
någon färg så är det öppningsfärgen som gäller. 
 
Då fi hållfrågar i färg som vi bjudit 
Om partnern kliver in och vi sedan passar på hållfråga (i den färgen) visar detta intresse för utspel i den färgen, medan 
dubbelt förnekar intresse i färgen! 
Om vi öppnar med 1 X och sen dubblar hållfråga 3 X så visar detta: spela ut färgen.  
Om vi kliver in med 1 X och sedan dubblar 3 X hållfråga visar detta spela INTE ut färgen! 
Om vi öppnar in i färg och sedan dubblar 3 NT, visar detta intresse för öppningsfärgen. 
Om vi kliver in och sedan dubblar 3 NT kan vi tänka oss annat ut. 
 
Slutsats: Öppnar vi har vi ”vanliga” dubblingar. Kliver vi in har vi ”omvända” dubblingar. 
Om vi dubblar fi-bud som är stödvisande så är detta alltid kort ”accept/utspel” i färgen. Om vi dubblar bud som 
uttryckligen är hållfråga så är D enligt: ”Öppnar vi har vi ”vanliga” dubblingar. Kliver vi in har vi ”omvända” dubblingar” 
 
Speciallägen och klargöranden i lägen som har dykt upp efterhand 
Ex (2 kl 10-15)-pass-(2 ru relä)-D=UD 
Hopp i ny efter eget inkliv visar stöd och 5+ i bjuden. Ex (1 hj)-1 sp-(pass)-3 kl=3 + sp, 5 + kl 
1 x-(D)-RD-(1 y)-D=4+y, pass=2-3 y, bud=0-1 y (man kan eventuellt passa för att följa upp med bud) 
1 lå-1 hj-2 sp och 1 k-1 ru-2 hj är i princip utgångskrav! 
 
(1 hj)-1 NT-(2 ru)-2 hj= naturligt! 
1 sp-(3 hj)-4 kl-(4 hj)-D=SD 
Försvar mot överföringssvar när fi öppnar med 1 kl etc. D=UD, bud i deras färg är naturligt! 
Om vi måste visa antal då vi vänder med en färg (sista chansen) visar ett högt kort UDDA antal och ett lågt kort JÄMNT 
antal. 
 
Lite olika sekvenser: 
1 kl-1 ru-3 ru-3 hj-3 sp  3hj är gubbar, 3 sp osäker om fortsättning. 
1 hj-2 kl-3 kl-3 ru-3 sp  3 ru är gubbar, 3 sp 4:e färg 
(1 sp)-pass-(3 ru)-D   UD om 3 ru är stödvisande 
(1 kl)-1 sp-(1 NT)- D   Styrkedubbelt (gärna straff) 
  
4 kl-(4 hj)-4 NT   Essfråga 
3 hj-(4 kl)-4 ru   Slaminvit i öppningsfärgen 
3 sp-(4 ru)-4 hj   Naturligt 
3 kl-4 ru   Kortfärg 
3 ru-4 kl   Äkta 
3 kl-4 kl/3 ru-4 ru   Krav om ostört 
 
Om man hoppar till utgång i ny efter egen spärr så är detta naturligt slut (inte kortfärg). 
 
1 NT i fjärde hand (11-16). 2 kl är invit+ 2 ru som svar visar minimum. I övrigt som vanligt 
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1 hö-2 hö-2 NT. Visar i princip 18-19 NT och är passbart (?), men söker också 3-stöd. 3 kl visar min med 3 hö, 3 
NT visar max med 3 hö. övrigt naturligt. 
Efter egen multi-2 NT och fi bjuder hö, bestäm mera! 
2 NT – 3 rö – 3 hö, ska det förneka 3-stöd? 
2 NT – 3 ru – 3 sp, ska det visa 5 sp? 
(1hj)-1 sp-(pass/x/bud)-hopp till t ex 3 ru (ny färg alternativt fifärg) 
Efter 1 kl-1 hö-2 ru, 1 ru-1sp-2hj: 2 NT är krav 
2 ru-(D)-3 lå?, 2 hö-(D)-3 lå ? 
Fallande hopp i fjärde färg är utg och 5-5 +. Stigande hopp är splinter. 
 
Försvar efter 1 kl-pass-1 rö som visar hö 
D=UD mot hö, 1 hö=tvåfärgshand, minst 4 i ahö och 5 lå (kan vara kl). 1 NT frågar efter lå, men passbart! 2 kl passa eller 
korrigera 
1 NT naturligt,2 kl naturligt om 1 kl visar upp till 3, 2 i fihö naturligt. 2 NT två lägsta objudna dvs ahö+alå 
 
Efter 1 kl-1 sp som visar annat än spader. 
 
Tre färger bjuds i följd, ex 1 ru-1 sp-2 kl, dubbelt visar hj + semistöd i spader 
1 sp-2 kl-2 ru = hj + klöverstöd osv 
 
 
Specifika överbud: 
Ex 
(1 hj) - 2 hj visar sp + kl 
(1 hj) - 3 kl visar sp + ru 


