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1 Grundläggande systemidé  
 
Stark kl 16+ med  
1 ruter lovande 4k hö i 1,2 och 4 hand 
 Naturliga svar efter 3 och 4 hand öppning 
14-16 N 13-15 4 hand 
 

1.1 Öppningsbud 
 
1♣ 

   
 
1♦ 

   
 
1♥/♠  5+, (10) 11-15(16), kan innehålla 6k lågfärg (56).  
1NT            (13)14-16 bal, kan vara 5422, 6322 och 4441 om inget bättre öppningsbud finns. 
  13-15 fjärde hand 
2♣♦  (10)11-15(16) 5+♣ no 4M 5332 possible only on 11-12 
2♥/2♠ 6k,    (9)10-12 
2NT  55 i lå 12-15 
3 i färg Zon- och positionsvarierade kan vara väldigt svagt i 1a hand +zon. 
3NT   1/2 hand: genomgående hö, kan ha sido-K.  3/4 hand: to play 
4lå  spärr  
4NT   specifik essfråga 
 

1.2 Grundläggande principer 
 

• Höjning av 2hö till 3hö av obegränsad svarshand är krav utom efter öppning 1NT 
• Hopp till 3 i egen hö efter en över en alltid krav och stark färg 
• 2/1 är GF i ostörd budgivning  
• 2NT är konventionellt efter 1-över-1 och garanterar trumfstöd. Ett dubbeltydigt läge finns. 

Gäller även efter mellankommande bud 
• 2NT är krav när häxan finns, dvs efter 1♥-1♠, 2x- 2NT. Notera att 2NT även är krav när 

ÖH visat min men begränsat sig via häxan. 
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2 Moduler 
2.1   Stenberg 
 

   Stenberg offensiv 1hö 
 
Direkt stenberg lovar 4k stöd, kan ev vara 3k utan slamintresse, men vi försöker att hitta andra 
alternativ. Används vid ett flertal tillfällen: 
 
1hö   2NT invit+ 
1hö (bud)  2NT invit+ 
 
I alla lägen gäller följande svar: 
1 steg   min 
2 steg   tillägg utan kortfärg 
3 steg   lägsta kortfärg tillägg (har kortfärg förnekats visas 2k som kortfärg) 
4 steg   näst lägsta kortfärg tillägg 
5 steg   högsta kortfärg tillägg 
 
Efter 1 stegssvar kan nytt relä bjudas 
1 steg   min 
  Relä 
   1 steg  bal 
   2 steg  lägsta kortfärg 

3 steg  näst lägsta kortfärg    
4 steg  högsta kortfärg 
 

Logiskt omöjliga steg bortfaller. 
 
När 2NT är Stenbergsbudet visar hopp i ny färg renons och min. 1♥ - 2NT; 4♥ visar renons i ♠. 
 
Övriga bud från Stenbergshanden: 
 
3 i trumf  invit eller vilande beroende på tempo 
Ny färg  kortfärg 
3NT   är förslag till slutbud i följande lägen: 

- Direkt efter 1- eller 2-stegssvar 
    -Efter 1 steg på upprepat relä 
 
Störd offensiv-Stenberg 
 
D     straff, men slaminvit när färgen är närmast under 4hö 
pass         min, ingen kortfärg i bjuden färg 
3hö      min, kortfärg i bjuden färg   
4hö utan hopp   när pass är krav: min, kortfärg i bjuden färg  
     när pass inte är krav: accept av invit (utan slamintresse)  
3NT     max, slamintresse, kontroll i bjuden färg 
Ny färg på lägsta nivå   sidofärg, intresse av att bjuda vidare, sätter kravtempo.  

Ju högre fi stör, desto mindre säger det om färgen. 
Deras färg    max, kortfärg i bjuden färg   
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   Stenberg offensiv 1kl 
 
Direkt stenberg lovar 4k stöd, kan ev vara 3k utan slamintresse, men vi försöker att hitta andra 
alternativ. Används vid ett flertal tillfällen: 
 
1hö   2NT invit+ 
1hö (bud)  2NT invit+ 
 
Samt efter öppning med 1♣ 
 
1♣  1♥ 2♠  GF ♠ trumf 
1♣  1N 2♥  GF ♥ trumf 
1♣  2lå 2N  GF  lå trumf 
1♣  2♥ 2♠  GF ♠ trumf 
 
 
När ÖH efter relä återbjuder 2hö i SHs första eller andra färg. 
 
I alla lägen gäller följande svar: 
1 steg   8-10 
2 steg   14+  
3 steg   11-13 bal 
4 steg   11-13 lägsta kortfärg kortfärg 
5 steg   11-13 näst lägsta kortfärg tillägg 
6 steg   11-13 högsta kortfärg tillägg 
 
Efter 1 eller 2 stegssvar kan nytt relä bjudas 
 
Relä 
 1 steg  bal 
 2 steg  lägsta kortfärg 

3 steg  näst lägsta kortfärg    
4 steg  högsta kortfärg 

 
      Stenberg defensiv 1hö 

 
Här gäller enbart positiva inviter, 3♣ visar min och 3hö submin. Inga andra stegsvar och vi kan byta 
färg. Vi bjuder primärt mot utgång.  
 

      Stenberg defensiv öppning/inkliv 2hö 
 
Här gäller enbart positiva inviter, 3hö visar min. Övrigt pos invit min Hxx.  
 

2.2 2NT-modul    
 
Naturliga 2NT existerar bland annat i följande fall: 
 
1♣-1♦-1♥-1♠-2NT  (22)23-24 
1♣-1♦-1♥-1♠-2♣-2♦-2NT 25-27 
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(2x) 2NT    15-18 
(2x) pass (pass) 2NT  15-18 
(1x) pass (pass) 2NT  20-21 
(1x) dbl (2x) pass (pass) 2NT19-21 
 
I normalfallet är avgörandena av karaktären 
 
a) ska vi spela utgång eller ej? 
b) vilken utgång vi skall spela? 
 
Vi bygger fortsatt budgivning på detta faktum, vilket innebär att sh i stort sett ges möjligheten att slå 
av, invitera eller kräva med 5-korts hö. Att kunna visa bägge lå prioriteras bort. 
 
2NT 3♣ Stayman + Smolen. Lovar 4-korts hö. Kan vara 45/54/55 hö 

3♦ primärt svagt med 5+korts hö, möjligen inviterande om man har ♥ också vägen ifall 
man med lång ♥ vill slaminvitera el spela 4♥ 
på partnerns hand 

3♥ invit+ med 5+korts ♠ 
3♠ utgångsväljare med 5-korts ♥ 
4lå enfärgare, slamintresse (4NT av p = nedgång) 
4hö Krav och spikar trumfen. Ovanligt. (SuN av p)  

 
2NT 3♣ 
3♦  3♥ Smolen, 4♥ och 5♠ (kan vara 5-5 utan slamintresse) 
 3♠ Smolen, 4♠ och 5♥ (kan vara 5-5 och slamkort) 

3NT to play  
 4lå slamintresse om möjligt (5-korts), 4NT av p är avslag 
 
2NT 3♣ 
3♥ 3♠ slaminvit i ♥ 

3NT to play (kan korrigeras till 4♠ med 4-4) 
 4lå slamintresse om möjligt (5-korts), 4NT av p är avslag 
 4♥ to play 

 
2NT 3♣ 
3♠ 3NT to play (kan korrigeras till 4♥ med 4-4) 

4lå slamintresse om möjligt (5-korts), 4NT av p är avslag 
4♥ slaminvit i ♠ 
4♠ to play 

 
2NT 3♣ 
3NT  föredrar att spela NT, sannolikt en bra sticktagare i lå, vill inte att 

partnern tar bort med 5-5 i hö 
 

Axxxx 
Axxxx 
x 
xx 
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Kx    
xx 
AKQJx x 
K10xx  
  
(2♣ prec)  
2NT 3♣ 
3NT pass 
 
2NT 3♦ 
3♥   normalbudet 

pass svagt med 5+korts ♥ 
3♠ svagt med 5+korts♠ 
3NT slaminvit med 5-korts ♥ 
4lå  slaminvit, cue med 6-korts ♥ 
4♥ to play 

 
3♠   4-korts ♥ 
  pass 5+korts ♠ 
  3NT bjud 4♥! 
  4lå slaminvit, cue med 5+korts ♥  

 
2NT 3♥ 
3♠  ej accept 

 pass invithanden 
  3NT välj 
  4lå primärt utgångsväljare med 5-5 
  4♥ slaminvit i ♠ 
  4♠ to play 

 
3NT  accept med dubbelspader eller sangintresse 

pass ok 
4lå primärt utgångsväljare med 5-5 
4♥ transfer till 4♠ 

 
 

4♠  normalbudet med stöd om p är begränsad, annars bör man 
                   cuebidda (partnerns 4♥ är återtransfer) 
 

  
2NT 3♠ 
3NT  to play 

4lå utgångsväljare med 5-5 
 

 
Vägval och att tänka på: 
 
* Med utgångsstyrka och 4-korts hö, inled alltid med Stayman. Kan vara 4-4/4-5/5-4/5-5. 
   Dvs direkta 3hö-buden kan aldrig innehålla någon ahö. Observera att 3♣ lovar en 4-korts 
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   hö. 
 
* 4lå efter Stayman är alltid 5-korts och slamintresse, varpå 4NT är nedgång. 
 
* En finess som svar på Stayman är att sanghanden kan trycka på sticktagare i sang genom att 
   bjuda 3NT. 
 
* En annan finess är att sanghanden kan välja vilken hö han skall visa med 4-4. Om vi hittar 4-4:an på 
första försöket, ska inte fi kunna veta om spelföraren har 4 i ahö eller ej! 
 
* Avslag med 5+hö – bjud 3♦. 
 
* Enfärgad hö utan slamintresse – bjud 3♥ resp 3♠ och se till att partnern blir spelförare   
  (normalt sett). 
 
* Enfärgad hö med slamintresse bjuds också via 3♦ resp 3♥. 
 
* Med 5hö-5lå och utgångsstyrka, bjud korsvisa 3hö och sedan 4 i din lå. 
 
* Enfärgad lå med slamintresse – bjud direkta 4lå. 
 
* Observera att invithanden med 5+♥ inte går att beskriva, så sanghanden bör bjuda 3♠      
   på 3♦ med 4-korts ♥. Det går att ta hand om invithanden via Stayman, men då måste 
   svarsstrukturen på Stayman ändras! 
 
* Fiendens färg redovisas inte på Stayman. Fiendens 5-korts högfärg kan man inte överföra 
   till. 
 
Exempel: 
 
 
(2♣)  2NT 3hö 
   3NT 4♣ givetvis inte 5-korts ♣, rimligen slamintr i hö 
 
 
(2♠) 2NT 3♦ avslag i ♥ 

3♥ invit i ♥ förslagsvis! 
 
(2♥)  2NT 3♦ avslag i ♠ 

 

2.3      Efter att 3hö fastställt trumfen 
 
När 3hö är krav och sätter trumfen: 
 
3NT    Serious när ♠ är trumf 
3♠      Serious när ♥ är trumf 
3NT     ♠-kontroll när ♥ är trumf  (även på artificiella 3♠ och 3♠ av fi)  
Ny färg   cue, förnekar allvarligt slamintresse 
Hopp   renons + extra,  Voidwood 
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4NT    RKC    
 
1NT-2♣; 2♠-3♥ Då är 3♠ vilande, 3NT Serious. 
Om vi fastställt ♥ med 3♠ eller fi bjuder 3♠ visar 3NT spaderkontroll.  
 

2.4     Fitjump  
 
Används i konkurrensbudgivningar och efter pass i förhand. Skapar ej kravtempo.    
Hopp i ny färg under utgång visar trumfstöd och vettig färg. Inga defensivstick (annat än äss) i fifärg.  
 

2.5    XY-NT 
 
Används efter 1♥ 1♠; 1NT.  För att invitera i NT måste man gå över 2♣ 
 
1♥ 1♠   
  1NT  
   2♣   krav till 2♦ 
    2♦  pass  
     2hö invit 
     2♥ invit med minst 4-5 i hö 
     2NT invit 
     3lå canapé-invit  
     3hö invit, 6+ hö 

3NT förslag med 5-k hö 
   2♦   utgångskrav, Stayman.  

Efter förhandspass: avlägg, 5-k hö och 4+ ♦ 
   2hö   slutbud  
   2♠   invit med exakt 4-4 i hö  
   2NT   transfer till 3♣ för nergång eller krav med 55 
    3 ♣  
     pass 6+♣  svagt 
     3x 55 y+  GF 
      3y 55 y+♣ GF 

3♣  55 y+♣  inv 
   3x  55 y+x  inv 
   3y  slaminvit, spikar trumfen  

2.6    XYZ-NT se 1D budgivning 

2.7 Lebensohl  
 
Lebensohl används när följande förutsättningar är uppfyllda:  

• Fi bjuder till 2♦ eller 2hö utan att visa mer än en färg 
• Dubblaren är obegränsad (försenad UD av Multi betraktas som obegränsad)  
• Partnern har inte visat någonting 
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2NT ber då om 3♣: svagt med färg under deras eller GF med 5+ färg över deras. 2NT följt av 
överbud är krav (lovar håll, utom efter deras 2♠ då det visar 4-k ♥ utan håll).  
Direkt överbud är utgångskrav utan håll och ber partnern visa 4-k färger och håll nerifrån. 
 
I övriga lägen: 2NT är scrambling efter ren balansering, annars naturligt.  
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3 Super narre + slambudgivning 
 

• Tangentbudet närmast över 4 i trumf visar ett udda antal äss (inkl trumfkung). 
Om man stället passerar tangentbudet visar man ett jämnt antal äss (inkl trumfkung). 

 
• Överhoppad färg förnekar alltid kontroll i den färgen (man får inte gena i budgivningen och 

hoppa över en färg i ivern att få visa 3 äss). 
 

• 4NT (och senare 5NT) visar kontroll i tangentfärgen (när inte spader är trumf). 
 

• Om lågfärg är trumf så vilar man i 4 i trumf så länge man inte har 3 (eller 5!) äss, då man 
förstås bjuder tangentbud. 
 

• Om ruter är tänkbar trumf och 4♣inte kan vara naturligt, så förnekar 4♦ klöverkontroll. 
 

• Partnern till den som visat ett visst antal äss, fortsätter kontrollbjuda och indikerar därmed 
att ässen räcker till slam och att osäkerhet fortfarande råder ifall vi skall spela på 5- 6- eller 7- 
nivån. Om partnern till den som visat ett visst antal äss kan överblicka slam, men samtidigt 
vet att exakt ett äss saknas, måste han bjuda slam direkt! 
 

• Om partnern visat en kortfärg (som kan vara antingen singel eller renons) får du aldrig 
cuebidda en kung i den färgen. Det innebär att cuebid visar ässet, vilket i sin tur får till följd 
att splinterbjudaren inte behöver offra tempo på att förmedla eventuell renons. 

 
• Alla bud över 5 i trumf lovar att 5 ässvärden finns och visar extra kontroll i  

bjuden färg. Överhoppade bud förnekar extrakontroll i överhoppad färg. 5 i  
tangentfärgen visar trumfdamen av den som redan redovisat sina  
ässvärden. 5 i tangentfärgen av den andre bekräftar alla äss men att  
extrakontroller saknas, dock kan trumfdamen finnas vilket kan 
efterfrågas med bud närmast under 6 i trumf. 

 
• Om tangentbudet över 4 i trumf redan är passerat när man skall stämma av ässen, så ersätter 

närmaste tillgängliga bud utanför trumfen tangentbudet, dvs visar udda antal. Exempel på 
budläge är om klöver är trumf och partnern får för sig att renonssplintra med 4♥. Nu måste 
du använda 4♠för att visa udda antal. Ett annat läge kan vara 1♥(1♠) 2NT (4♠), då 4NT 
visar 3 äss. 
 

• 5 i budet närmast under trumf prioriteras som trumfdamfråga. Samma sak gäller på 6-nivån. 
 

• I sällsynta lägen (vanligen med lågfärgstrumf) måste man nödkontrollbjuda även utan kontroll 
för att bekräfta att ässen räcker till slam och att du har kontroll i partnerns överhoppade färg, 
eller att du själv hoppar över en färg utan kontroll, men med tillräckligt antal äss.  

 
• Om samma spelare upprepar kontrollbud (t ex först 4♣, sedan 5♣) lovar man äss och kung 

eller renons. Om spelare A lovat kontroll i viss färg så visar spelare B kompletterande kontroll i 
färgen. Observera dock att man inte får visa en kung i en färg där partnern redovisat kortfärg. 
På väg mot storslam kan man med egna eller gemensamma krafter hinna cuebidda en färg 3 
gånger. Då är det damen som visas tredje gången. I vissa fall kan tredjekontrollen bestå av två 
hackor när det finns stöldvärde och partnern med AKx(x)(x) är orolig för att det kan finnas ett 
tapp i färgen. 
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3.1 SuN efter trumfdam fråga 
 
Super Narre – fortsättning efter trumfdamfråga (diskussionsunderlag innan vi spikar!) 
 
När vi frågar efter trumfdam med budet närmast under 5 i trumf, så ska man vara medveten om att 
det sker med två olika förutsättningar. 
 
A. Frågan ställs till den som redan redovisat sitt antal äss 
                                    eller 
B. Frågan ställs till den som ännu inte hunnit redovisa det gemensamma ässinnehavet (dvs det är du 
som frågar som har visat ditt ässinnehav) 
 
Det finns alltså två situationer för den som ska svara på frågan. I det ena fallet (A) är det busenkelt – 
dvs den gång då du som svarar redan har visat dina antal äss – då är det bara att gå ned i 5 i trumf 
om du saknar damen, eller bjuda något annat när du har den. Observera att det är ofint att hoppa till 
6 i trumf om din partner är obegränsad, han kanske håller på att utforska möjligheten till storslam 
och vill utöver trumfdamen veta om du har ytterligare en vital extrakontroll. 
 
Lite mer komplicerat blir det när du skall svara på frågan och ännu inte förmedlat om vi har alla äss 
med oss eller om vi saknar ett. Det finns nu två vettiga metoder att välja mellan. Här beskriver jag 
den ena: 
 
 

Saknas både KC och trumfdam 5 i trumf  
Alla KC men ej trumfdam Tangentbud  
Trumfdam men saknar 1 KC 6 i trumf  
Vi har allt Cue  

 
 
Ett alternativ till 1-4 ovan, om man är mer bekväm med det, är att låta tangentbudet över 5 i trumf 
förneka trumfdamen, men bekräfta alla äss. Problemet som i så fall uppstår är att man kanske 
tvingas fejka ett kontrollbud de gånger man har alla äss inkl trumfdamen vilket kan få partnern att 
bjuda storslam på basis av det fejkade budet. Fördelen däremot är att den som frågade efter 
trumfdamen i själva verket hade den själv och hade för avsikt att visa extrakontroll i färgen närmast 
under trumf. När han sedan går vidare mot storslam på partnerns tangentbud betyder det att han 
trots allt hade trumfdamen! 
 
 
Slutligen kan det finnas en poäng i att som i alternativmetoden skilja på om det är trumfdamen eller 
det extra ässet man har när man hoppar till 6 i trumf, nämligen om 6NT (eller annan trumf) är bättre. 
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4 Öppning 1 ♣ 
 
Minst (15)16+ 17  om balanserad.  
 

4.1 1♣ principer 
Svarsstruktur i Yellow SuN 2020 ger bättre överblick när det gäller ambitionsnivåer. Några 
principer och regler: 
 
Princip 1 
 
Om vi bara ska till utgång – bjud så anonymt som möjligt. 
 
Princip 2 
 
Kunna skilja på 8-10/11-13/14+ men ändå ha identiska bud för samma handtyp oavsett vilken 
styrka man visat. De tre poängintervallerna existerar i två lägen 
 

(a) När öh bjuder relä på shs svarsbud 
(b) När öh Stenbergar direkt efter svarsbudet (1-1-2, 1-1NT-2, 1-2-2 och faktiskt även 
1-1-2) 

 
Princip 3 
 
Kunna bryta ut 8-10 från 11+ även när öh väljer att visa egen färg. Gäller när öh plockar fram ny 
färg på 2-nivån direkt på shs svarsbud. Enda undantaget är 1-1NT-2 som inte ger utrymme för 
poängdifferentiering och därför bör undvikas (gå via relä och bjud spader sedan). När sh visat sina 
8- 10, frågar/vilar öh med närmaste bud (högst 2NT) på vilket sh redovisar naturligt. 
 
Princip 4 
 
Shs återbud efter poängvisning följer så naturlig/logisk fortsättning som möjligt. När sh visat 5-korts 
hö och senare bjuder 3 i lägre färg, visar han 5-5. Man får bjuda 2NT eller annat lämpligt bud med 5-
4. 
 
Princip 5 
 
Det finns inga 2NT för Stenberg i högfärg. 2 i högfärg används som Stenbergs. Om man redan visat 
ett 3p-intervall försvinner minimum-steget, vilket t ex gäller efter förhandspass. Om man visat 11+ 
gäller 11-13 som min och 14+stegen som max. Om styrkan är okänd gäller alltid 8-10 för första 
steget, 14+ för andra steget, med påföljande relä som frågar efter ev kortfärg som bjuds enligt 
gängse metod, ingen, lägsta osv. Med 11-13 gäller samma metod för stegen 3-6. 
 
 
 
Princip 6 
 
Direkt stödvisning i lågfärg kan ske via 2NT eller enkelhöjning, beroende på om öhs handtyp 
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skall vara spelförare i sang eller inte. 
 
Princip 7 
 
I och med att shs 2lå förnekar 4-korts , kan sh sedan beskriva en solid/semisolid färg i de 
respektive poängintervallerna med budet 3, något som kan underlätta beslut om passering av 
3NT för en öppnare utan stöd. 
 
Princip 8 
 
I alla lägen där trumf spikas med 3 i hö används Serious(Nonserious. 
 
Sammanfattning: 
 
Om du har 11-13 kan du luta dig tillbaka och på partnerns relä ignorera de närmaste två buden för 
att bjuda ett naturligt bud. Med 8-10 behöver du komma ihåg lite mer, vad är partnerns nästa 
relä? (närmaste bud om du visat högfärg, 2NT om du visat lågfärg. Med 14+ blir det ungefär 
samma sak, men finns ofta ett bud färre att tillgå. 
 

4.2 Summering av konventionella bud av öppnaren 
 

 Förstarelä (R1) 
 

1♣ 1♥ 
1♠/1NT 

 
1♣ 1♠ 
1NT 

 
1♣
 1NT/2♣/2♦/
2♠ relä 

 
 Direkt Stenbergs (DSB-hö) 

 
1♣ 1♥ 
2♠ 

 
1♣ 1NT 
2♥ 

 
1♣ 2♥ 
2♠ 

 
 Direkt Stenbergs (DSB-lå) 

 
1♣ 2lå 
2NT 
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 Försenad Stenbergs (FSB-hö) 

 
1♣ 1♥ 
1♠ någonting 
2♠ 

 
1♣ 1♠ 
1NT 2♣ 
2♦ 2♥ 
2♠ 

 
1♣ 1♠ 
1NT 2♦/2♥ 
2♥/2♠ 

 

Koommentar: Observera att det efter 1-1NT inte går att köra försenad Stenberg. Antingen får 
du Stenberga direkt med 2 eller fastställa hjärtern med 3 senare. 

 
 Andrarelä (R2) 

 
1♣ 
1NT 
2♦ 

1♠ 
2♣ 

 
 

Fråga efter korsvis hö 

1♣ 
1NT 

1♠ 
2♠ 

 

2NT  Fråga efter fördelning (naturlig gammal metodik) 

1♣ 1♠ 
 

1NT 
3♣ 

2NT  
Enda R2 på 3-nivån. Precis som ovan. 

1♣ 1♥/1NT 
 

Relä 1 el 2 steg  
relä  Frågar/vilar med naturliga svar 

1♣ 
relä 

2lå 
2♥/2♠ 

 

2NT  Frågar/vilar med naturliga svar 
 

Kommentar: När sh visat 5+lå är alltså 2NT frågande/vilande (inte 2S i 1♣-2♣-2♦-2♠ som är 
5+färg). I övrigt sammanfaller 2NT med närmaste bud, men bra att kunna få bjuda 2♠ som 
naturligt. 
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1♣ pos svar 
2ny 1 steg 
relä (2nivån) Frågar/vilar med naturliga svar 

 

4.3 Svarsbud 
 

Alla svarsbud från och med 1 visar 8+. 
 

1♦ 0-7 
1♥ Exakt 5♠ eller 4♠ på en hand med 5+ lå vid sidan 
1♠ Bal 
1NT 5+♥ 
2♣ 5+♣ men aldrig 4♠ 
2♦ 5+♦ men aldrig 4♠ (OBS 8-13) 
2♥ 6+ 
2♠ 5+♦ men aldrig 4♠14+ 
2NT            4441 x ♣, 8+  
3♣/♦/♥  4441 x i nästa färg, 8+   
3♠      gg lågfärg 6+ utan sidostyrka 
4♣/♦/♥/♠ solid minst 7-korts färg i ♥/♠/♣/♦ ingen sidostyrka 
 

 
När sh lovat 5+färg följer fortsatt budgivning samma princip för såväl 1NT som 2 och 2. På 
öhs relä visar sh sin hand i 3 poängintervaller 
 
1 steg = 8-10 
2 steg = 14+ 
 
Högre bud = 11-13 så naturligt som möjligt där hoppet till 3 (som inte kan vara naturligt) visar 
att färgen på min 6 kort var solid/semisolid. 

Efter första och andra steget reläbjuder man igen och svarar likadant som 11-13-buden (ett 
bud kort för 14+, något man kan leva med) 

 

4.4  1♣ - 1♦ 
  
Visar 0-7 , alla händer.  ÖH:s enda starka bud på 1♦är det konventionella 1♥ 
 
1♥  konv        ca 20 +   
1♠  5+      16-19    
1NT  balans, eventuellt offshape  (16)17-19 
2♣   lovar 4-5 ♥ kan vara canapé i lå 16-19   
2♠  lovar exakt 4-k ♠ i regel canapé 16-19  
2♥  6+ ♥      16-19 
2♠  6+♣ eller ♦ förnekar sidofärg i hö  16-19 
2NT  16-19  minst 5-5 i lå.  
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  Eventuellt starkare, bjuder då vidare på SHs 3lå (3hö från ÖH är kortfärg) 
3♣/♦  16-19 , 7+ solid/semisolid färg, ca 8,5-9 ss. 3ny av SH visar håll. 
3hö  16-19 , 7+ solid/semisolid färg, ca 8,5-9 ss 
 
 

 1♣ - 1♦ - 1♥ 
 
1♥ visar 20+  eller motsvande spelstyrka. Om SH visar 5-7 råder utgångskrav.  
 
1♣ ♦- 1♥ 2♣ 5-7, balans eller 5+♣  

På ÖHs 2NT är 3♣ Stayman, 3x visar 4k med 5+ ♣ 
   2x 5-7, 5+ färg. Naturlig fortsättning. 
   2NT/3x    5-7, 4441 med x i färgen över. Naturlig fortsättning 
 
1♣ 1♦- 1♥ 1♠  <5 alla händer  
2♣            utgångskrav  
 2♦           vilande  
  2♥          naturligt med 5+ ♥  Utan trumfstöd bjuder SH alltid 2♠ 
   2♠ 
    2NT   4k ♠ 
    3lå   4+ lå 
    3♥  6+♥ ingen sidofärg. 
    3NT  5k ♥ balans    
  2♠/3♣/3♦  naturligt med 5+ färg. (Reläfärg är vilande, 2NT 5+ ♣!) 
  2NT   25+  balans  
  3hö/4lå  7+ (ej solid), sätter trumf    

3NT/4hö/5lå slutbud  
 2NT inte tillåtet  
 2hö 3-4, 5+ hö. 
 3lå  3-4, 6+ lå, ej 4-korts hö  
1NT    20-21  SYSON   
2NT   22-24   
2x/3♣  5+ färg, 20+, okrav 
 reläfärg  vilande, i regel 3-4 balans 
 ny färg    3-4  och 5+ färg. 
 2NT    3-4  med 5+ reläfärg. 
3x/4♣  utgångskrav, sätter trumf med 7+ solid/semisolid färg  
 

    1♣ - 1♦ - 1♠ 
 
Visar 5+ ♠ 16-19, Naturlig fortsättning, med hopp till 3ny som invit med bra färg. 
 

     1♣ - 1♦ - 1NT   
 
17-19 balans. Kan vara offshape, t ex 5k ♥ 4441 med singel lå eller 54 i lå. 
Om SH frågar med 2♣ så bjuder vi 3hö med max och 5-k hö 
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     1♣   1♦   2x 
 
2♣  16-19,  Asptro, 4-5 ♥ (4k med 1444 eller 5+ lå, 5k med sidolå) 

2♦  0-7  utan bättre bud.  
pass   4k ♥ och 5+ ♦ och min  
2♥            5k ♥ och 4+ lå  

2♠  5+ ♠ 
2♠            3k ♠ och 5+♣ 
2NT  1444 eller 0454/45 (OBS! Enda sättet att bjuda marmicen!) 
3lå                canape med 5+ lå (3♦ lovar tillägg) 

2♥         4+ ♥ 0-4  eller 3k ♥ och kort lågfärg 
 

Övrigt naturligt 
 
2♦       16-19,   Asptro, 4-k ♠ Antingen 5+ färg vid sidan (även ♥ eller 4144. 
 2♥   0-7  utan bättre bud. 
  Pass  5-k ♥ 

2NT  4144 eller 4054/45 (OBS! Enda sättet att bjuda marmicen!) 
3lå               canape med 5+ lå 

2♠          4+ ♠ 0-4 eller 3k ♠och kort sidofärg 
Övrigt naturligt 

 
2♥    16-19, 6+♥ 
 2NT F1 beskriv hand bjud som du öppnat med 2hj pos inv 
 
2♠   16-19 med någon 6+lå, enfärgad eller med 4k alå. 
 2NT  Invit + F1 
  3lå   6+ färg 
  3hö  6+ i resp ♣/♦ max  
 3lå   p/k 
 3hö  5+korts F1 (Eller hållvisande om man är blank i annan färg) 
 
2NT 16-19, minst 55 i lå 

3lå   slutbud 
3hö      renons, stark med 65/56 i lå 

3hö  5-7  naturligt eller håll 

4.5 1♣-1♥ Sh har 5(+) spader eller 4 spader och längre lågfärg 
 

Här är det vanliga att man har exakt 5, men 4 med en längre lågfärg ligger även under 1, 
liksom den mindre vanliga handen 6 och 4. 

 
Med 4-stöd är direkta Stenbergs 2 att föredra. Öppnaren har möjlighet att taktiskt välja 1 eller 
1NT som relä, där 1 lovar 3-stöd. Om öppnaren vill säkerställa en spelföring i sang (Axx KQ9x 
K10x AJ9) bjuder han 1NT, annars 1 (AQx Axxx Ax Axx). Öppnaren kan också bjuda en egen färg 
varpå sh bjuder närmaste bud med 8-10 och med 11+ beskriver sin hand naturligt. 

 
Det går att skapa bättre budekonomi via skilda metoder efter 1-relä och 1NT-relä, men det finns 
en poäng i att ha identisk budgivning, framförallt av minnesskäl. Skillnaden uppstår för buden 
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med 8-10, som efter 1NT förstås innehåller alla tänkbara händer, medan efter 1♠-relä uppdelas på 
1NT med 5♠ och 2♣ med 4♠ 5lå (fortsatt bidding, se nedanför övriga svar). 

 
 

1♣ 
1♠/1NT 

1♥ 
2♦ 

 
14+ 

 2♥ 
2♠ 

11-13, nat, dvs 5(6)♠ och 4+♥ 
11-13, 4♠ och längre lå (ologiskt men nödvändigt!) 

  
2NT 

På öhs 2NT bjuds 3lå med 5korts och 3korr hö med 6korts 
11-13, 5♠ bal eller 4lå 

 3ny 11-13, 5-5 (3♠ sätter ♠ som trumf, övr bud sätter nya färgen) 

1♣ 
1♠ 

1♥ 
1NT 

 
8-10, 5♠ 

  
 
 

2♣ 

Öh kan nu klippa med 4♠ eller Stenberga med 2♠, alternativt testa av 
om det finns en 4-4 att satsa på. 2♣ frågar, sh bjuder så naturligt som 
möjligt, 2ny=4korts (2♠ visar ♣), 3ny=5korts. 
8-10, 4♠+5lå 
Ofta kan öh bjuda anonyma 3NT direkt på 2♣. 
2♦ frågar, med 2♥/2♠ korr 5-korts lå och 3lå 6-korts 

1♣ 
1NT 

1♥ 
2♣ 

 

8-10, alla 
  2♦=R2 då sh bjuder lika som 11-13-händerna, dvs naturligt men 

”ologiska” 2♠ med canapéhanden 
Ofta kan öh bjuda anonyma 3NT direkt på 2♣. 

 
 

 Öh saknar stöd och bjuder naturliga återbud 
 

Behöver nästan inte memoreras, då man i stort sett bjuder naturligt. 
 
1♣ 
2♣ 

1♥ 
2♦ 
2♥ 
2♠ 

 
8-10, alla 
11+, nat 
11+, sidofärg i ♦ (har inte hj, inte stöd, sangar inte) 

 2NT 
3♣ 

11+, nat 
11+, stöd 

 3ny 11+, 5-korts 
 

1♣ 
2♦ 

1♥ 
2♥ 
2♠ 

 
8-10 
11+, 5♠ och exakt 4 i objuden färg, nat forts 

 2NT 
3♦ 

11+, nat 
11+, stöd 

 3ny 11+, 5-korts 

1♣ 
2♥ 

1♥ 
2♠ 

 

8-10 
 2NT 11+, bal eller 5S och exakt 4 lå 
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 3lå 
3♥ 

11+, 5-korts 
11+, stöd 

4.6 1♣-1♠ Sh har en jämn hand  
 

Ofta ska man bara till utgång. Då finns ingen anledning att skriva fi på näsan avseende 
fördelningar. Man får direkt reda på 8-10-händer med eller utan högfärg och kan klippa 3NT 
utan att avslöja för mycket. 

 
1♣ 
1NT 

1♠  
Relä, ofta balanserad men rimligen inte 17-19 utan hö då man bj 

2♣/♦/♥  2NT Naturligt, minst 5-korts 
2♠  Naturligt, minst 6-korts 
2NT  17-19 jämna utan 4hö eller typ AKJ Qxxx AJ10 QJx 
3x  Spikar trumf (herbert och serious?) 

1♣ 1♠ 
 

1NT 2♣ 11+ med 4hö eller 8-10 med 5-korts♣ 
 2♦ 

2♥ 
8-10, 4-korts ♥, ev 4♠ 
8-10, 4-korts ♠ (inte 4♥) 

 2♠ 14+, ingen 4-korts hö (dubbelt inte lika känsligt här) 
  Samma forts som 11-13 nedan, dvs enligt gamla metoden 
 2NT 8-10, ingen 4-korts hö, ej heller xxx5 (3♣ relä, svar enligt gamla) 
 3♣ 11-13, 5-korts 
 3♦ 11-13, 5-korts 
 3♥ 11-13, 2344 (3ahö=slaminv i ♥) 
 3♠ 11-13, 3244 (4ahö=slaminv i ♠) 
 3NT 11-13, 3334/3343 

Som du ser tillämpar man samma struktur med händer utan högfärg oavsett 8-10, 11-13 eller 14+. 

 
Den enda ovana fortsättningen i förhållande till gamla systemet är efter 1♣-1♠-1NT-2♣. Ser ut så här: 
 
1♣ 1♠ 
1NT     2♣   
2♦ (relä)    2♥  4-korts ♠ 
    2♠ Stenbergs 

2NT Naturligt (Lissabonsvar, 3lå=14+, 3hö=11-13) 
   2♠  4-korts ♥ 

    2NT Naturligt (Lissabonsvar, 3lå=14+, 3hö=11-13)  
    3♥ Spikar −♥ (3♠ är serious ca 14+) 

2NT  4-4 i hö 
       3lå Naturligt  
  3hö Spikar trumf  
            2♣ 8-10, bal xxx5 

 
Om öh väljer att direkt visa egen färg (♣/♦/♥), går sh 1 steg med alla 8-10 och bjuder helt naturligt 
med 11+. 
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Observera att om öh bjuder 2 så är det Stenbergs, där 1 steg är 8-10, 2 steg 14+, 3 steg 11-13 
utan sidodubbelton, 4 steg dubbelklöver osv. 
 

4.7 1♣-1NT  Sh har 5+ hjärter 
 
Visar 5+♥, kan ha spader vid sidan. 

 
Relä 

 
1♣ 
2♣ 

1NT 
2♦ 

 
8-10 
2♥ frågar, svar precis som 11-13 nedan 

 2♥ 
2♠ 

14+ 
11-13, 4-korts ♠ (kan vara 4-6) 

 2NT 
3♣ 
3♦ 
3♥ 
3♠ 

11-13, 5332 eller exakt 4-korts lå 
11-13, 5-korts 
11-13, 5-korts 
11-13, 6-korts 
11-13, 6-korts♥ semisolid 

 
När öh väljer att bjuda egen färg istället 

 
1♣ 
2♦ 

 
1NT 
2♥ 

 
8-10 
2NT frågar men förnekar 4♠, svar som 11-13 nedan (3NT 5332) 
2S visar 4+♠ med samma svar förutom att 3♠ visar 4-stöd 

 2S 
2NT 
3♣ 
3♦ 
3♥ 
3♠ 

11+, 5-6♥ och 4♠ 
11+, 5332 eller 4-korts sidofärg (♣) 
11+, 5-korts 
11+, normalt 4-stöd 
11+, 6-korts 
11+, 6-korts♥ semisolid 

1♣ 
2♠ 

 
1NT 
2NT 

 
 

Nat 
 3♣ 

3♦ 
3♥ 
3♠ 

5-korts 
5-korts 
6-korts 
stöd 

 
Observera att det kan vara bra att vara restriktiv med 2♠, då du inte kan få reda på styrka eller 
solid färg hos partnern den vägen. Relä följt av spaderbud är att föredra. 
 
Öh kör Stenberg 
 

1♣ 1NT  
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2♥ 1steg 8-10, relä frågar vidare 
 2 steg 14+, relä frågar vidare 
 3 steg 11-13, ingen singel 
 4 steg 11-13, klöversingel 
 5 steg 11-13, rutersingel 
 6 steg 11-13, spadersingel 

 
Sh har klöver och obalanserad hand 

 
Naturligt bud men utan 4-korts spader vid sidan. 
 

4.8 1♣-2♣ Sh har 5+ kl 
 

Relä   
 
1♣ 

 
2♣ 

2♦ 2♥ 8-10, alla 
  2♠ är naturligt, 2NT frågar/vilar med nat svar ung som 11-13 nedan 
 2♠ 14+ (2NT frågar/vilar, naturlig forts med nat svar ung som 11-13 nedan) 
 2NT 11-13, exakt 5♣ och 4-korts rö (det svaret försvinner i 8-10/14+) 
 3♣ 11-13, 6-korts utan sidofärg 
 3♦ 11-13, 4-korts med 6♣ 
 3♥ 11-13, 4-korts med 6♣ 
 3♠ 11-13, 6-korts♣ semisolid 
 
Öh bjuder egen färg 
 
1♣ 2♣  

2♥ 2♠ 8-10, alla 
  2NT frågar/vilar, svar nat ungefär som 11+ nedan 
 2NT 11+, exakt 5♣ och 4♦ (utan 3stöd) 
 3♣ 11+, 6-korts 
 3♦ 11+, 4-korts med 6♣ (eller vill inte bjuda NT på xx/xxx i ♠) 
 3♥ 11+, stöd (öh serious/non) 
 3♠ 11+, 6-korts♣ semisolid 

1♣ 2♣ 
 

2♠ 2NT 8-10, alla 
 3♣ 11+, 6-korts 
 3♦/3♥ 11+, 4-korts 
 3♠ 11+, 3-stöd (öh serious/non) 

 
 Hur bjuder man med stöd? 

 
Anvisningar med stöd: 
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- Utan känslig färg, sätt dig på sangen med 2NT. 
- Om du har en singel eller två hackor i en färg som öppnare, höj till 3lå med intervallet 16-19 (med 
mer gå via relä). Sh kan då testa av att bjuda färger nedifrån som inte lämpar sig för sangspel om 
det är partnerns korta färg. 

 
1♣ 2♣  
3♣ 3♦ vi ska inte spela 3NT mot kort ruter hos dig 

 3♥ täcker upp rutern men inte hjärtern 
 3♠ 

3NT 
täcker upp rödfärgerna men inte spadern 
täcker upp det mesta 

Exempel:  

AQJx Kx 1♣ 2♣ 
xx Jx 3♣ 3♥ 
Axx QJx 4♦ 4♠ 
AQxx K10xxxx 5♣ pass 

1♣ 2♣ 
  

2NT 3♣ 
 

3♦ 

8-10 
3♦ frågar, svar som 11-13 nedan (med 3NT bal/singel alå) 
11+, ingen singel (därefter 3hö=håll eller tidigt cue) 

 3♥ 
3♠ 

11+, singel♥ 
11+, singel♠ 

 3NT 
4♣ 
4♦ 

11-13, singel alå 
14+ , singel♦ (inte 3KC) 
14+ , singel♦ (3 KC) 

 

4.9 1♣-2♦/♠ Sh har ruter och obalanserad hand 
 
När man har 6+ ruter utan sidofärg eller 5+ ruter med klöver eller hjärter vid sidan så inleder man 
med naturliga 2♦ i intervallet 8-13 och ovanliga 2♠ med 14+. 

 
 1♣-2♦   

 

1♣ 
2♥ 

2♦ 
2♠ 

 
8-10 
2NT frågar/vilar, svar som 11+ nedan, andra bud av öh är nat 

 2NT 
3♣ 
3♦ 
3♥ 
3♠ 

11-13, exakt 5♦ och 4♣ el 4♥ (försvinner efter 8-10) 
11-13, 55 i lå 
11-13, 6-korts 
11-13, 4-korts med 6-korts♦ 
11-13, 6-korts♦ semisolid 

 
1♣ 
2♠ 

 
2♦ 
2NT 

 
 

8-10, alla 
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 3♣ 
3♦ 
3♥ 
3♠ 

11-13, 4-korts 
11-13, 6-korts 
11-13, 4-korts 
11-13, stöd (öh serious/non) 

 
Ovanstående är den sekvens där öh med spader föredrar att strunta i relä och hellre visa sin 
spader direkt. 
 

 Budgivning efter 1♣-2♠ 
 

Helt naturlig fortsättning, med samma princip som för 8-10. 
 

1♣ 
2NT 

2♠ 
3♣ 

 
14+, 4-5♣ 

 3♦ 
3♥ 
3♠ 

14+, 6-korts 
14+, 4♥ 
14+, semisolid 

 3NT 14-15, 2245 

 
1♣ 
3♦ 

 
2♠ 
3♥ 

 
 

vi ska inte spela sang med kort hjärter hos dig 
 3♠ vi ska inte spela sang med kort spader hos dig 
 3NT 

4♣ 
4♦ 
4♥ 

14-15, tänkbart kontrakt med högfärgsgubbar 
cue 
saknar ♣kontroll, ej heller 3KC 
saknar ♣kontroll, men 3 KC 

 

4.10  1♣-2♥ Sh har 6+ spader 
 
6+♠, kan finnas sidofärg i lågfärg. 

 
2♠ Stenbergs, garanterat stöd 
2NT Förnekar stöd eller söker 4-4 i lå 
3ny Stark egen långfärg 

 
1♣ 2♥  
2♠ 1 steg 8-10 

 2 steg 14+ 
 3 steg 11-13 utan singel 
 4 steg 11-13, klöversingel 
 5 steg 11-13, rutersingel 
 6 steg 11-13, hjärtersingel 

 
Man kan ha en fast track minnesregel för singlarna: Om man enkelhöjer partnerns bud (5 steg) så 
har man den mittersta kortfärgen. 
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 Budgivning efter 1♣-2♥-2NT 
 

1♣ 2♥ 
2NT 3♣ 8-10, alla 

3♦ relä då 3♥ visar 4korts♣ och 3♠ 4korts♦, 3NT ingen lå med otät 
♠, 4♠ en spaderfärg spelbar mot singel, men behöver inte vara 
semisolid 3♥ av öh visar 5-korts♥ 

3♦ 11+, 4-korts♦ 
3♥ 11+, 4-korts♣ 

3♠ 11+, högst 1 tapp mot honnörsingel, sämst 
QJ10xxx 3NT ca 11-14 mer än ett tapp mot honnörsingel 
4x 11+, autocuebid, med självspelande färg 
4♠ ? 

   

4.11  1♣ - 2NT/3x 
 
Visar marmic 8+ med x i färgen över: 
 
 2NT x i ♣   8+ 
 3♣ x i ♦    8+ 
 3♦ x i ♥  8+ 
 3♥ x i ♠ 8+ 
 3♠     gg låfärg 6+ utan sidostyrka 
 
Fortsatt budgivning ej 3♠: 
 

1 steg  styrkefråga, svar 1 steg 8-9, 2 steg 10-11 osv 
Detta relä används (men aldrig efter 3♠): 
- När vi saknar 8-korts trumf  
- Om vi har 44 i lå men 3NT är troligare än 5lå  

 3hö/4lå sätter trumfen, slaminvit  

4.12   Störd ♣ budgivning 
 
 
Vi har inte så jättemånga budmissförstånd, men det känns som de två kryptiska sidorna i kompendiet 
på detta tema ställer till det. Jag föreslår ett enklare regelverk som ersättning: 
 
Regel 1 – Överföring med färgbud på lägsta nivå 
Principen att överföra till sin 5+färg om störning sker med högst 4♣ behålls. Dessa överföringsbud 
kan aldrig avges med hopp. När sh visar högfärg accepterar öh trumfen med 2NT (Stenbergssvar) om 
det finns ledigt, i högre budsituationer 3 i shs hö (serious-forts). 
Om öh bjuder relä på låg nivå gäller naturlig fortsättning. 
 
Regel 2 – sanga med ”rätt” håll  
Billigaste sangbud är alltid naturligt och avges med RÄTT håll. Dvs om du har typ Axx(x), Kxx(x) eller 
liknande – inled med dubbelt, bättre att partnern med Qx, KJ eller liknande spelar. 
 
Regel 3 – INV+dubblingar (eller INV+redbl) på 1-nivå-inkliv 
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För att vi ska komma in i matchen, är inte pass ett bra alternativ på 6-7 jämna hp efter inkliv på 1-
nivån. Den här metodiken kräver genomgång av fortsatt budgivning, så att okravslägen definieras. 
Återkoppla kring denna diskussion! (om du gillar idén) 
 
Regel 4 – hopp med begränsade fördelningshänder 
För att vi inte ska vara hajmat när fi har anpis använder vi hoppande bud på fördelningshänder. Hopp 
i färg visar 6-kortsfärg och 4-7 hp. Hopp till 2NT visar samma styrka med 5-5 i två objudna färger, 
 
Regel 5 – överbud med 3-färgshand 
Överbudet lovar alltid kort inklivsfärg och 4441-liknande hand, 5431-shape är ok. 
 
Regel 6 – när fi visar två kända specifika färger 
Här finns risk för höga spärrar av 4:e hand. Ett motgift är att som sh kunna visa begränsad styrka med 
de andra två färgerna. Ett förslag skulle vara att lägsta tillgängliga fi-färg visar 4-7 hp med minst 4-
5/5-4 i objudna färger medan högsta tillgängliga fifärg visar motsvarande med 8+hp. De två 
kvarvarande färgbuden bjuds som överföring (=korsvis) och lovar 5+färg utan sidofärg. Ex 1♣ (2NT) 
3♣ = bägge hö begr styrka, 3♦ = bägge hö GF, 3♥ =♠, 3♠ = ♥.   
 
Regel 7- No Syson 
Efter störning finns inga sysonlägen. Efter t ex 1♣ (1♦) pass (pass) så är 1hö naturligt. Dubbelt är UD 
eller överstarkt. Efter 1♣ (dbl) visar shs 1♦ 5-korts ♥ med naturlig forts. 
 
  



30 
 

5 Öppning 1♦ 
 

 

5.1 Grunder 
 
Öppningsbudet 1♦ lovar en 4-korts hö. Är handen balanserad har man 11-13. Obalanserade händer 
ligger i intervallet (10)11-15 och innehåller en längre lågfärg om man inte har marmic. Med 14-15 
marmic väljer man mellan 1♦ och 1NT. 
 
Svarsstrukturen är lite spännande som vi ska se. Vi frångår traditionella obegränsade naturliga 1-över-
1 till förmån för högfärgsförnekande 1♠ och högfärgsvisande 1♥ som är begränsat uppåt till 12 hp. 
1NT och 2♣ är GF med 4+ hjärter respektive spader, vilket bland annat skapar stabil budgivning och 
underlättar vid störning. 
 

 Händer under 6 hp 
 

I slaskruter vill man ju inte med fel fördelning bli hängande i 1♦ och än mindre i vår nya 1♦ eftersom 
partnern kan ha t ex 4306. Därför försöker man hitta ett bud även med mindre än 6 hp om man inte 
har viss längd i ruter, eller om man är i det närmaste blank i ozon. Om man tror på ett bättre resultat 
genom att bjuda, så gör man det. 
 
På skräphänder utan 4-korts hö (t ex xx45, xxx6) bjuder man helt enkelt 1♠, transfer till sang mot den 
jämna handen, varefter man kan slå av i 2♣/2♦. 
 
På skräphänder med minst 4 kort i en högfärg (t ex 3451) bjuder man 1♥ som alltså lovar minst 4-kort 
i en högfärg (inte bägge om 6-10!). Öh återbjuder alltid 1♠ när han har spader som enda hö, dock 2♥ 
med 4-4 i hö. Med hjärter som enda hö bjuder han naturliga beskrivande bud. 
 

 Händer med 6-12 hp 
 

Med minst 4 kort i en högfärg och högst tre kort i den andra högfärgen tar sh fram det tveeggade 
svärdet 1♥. Vi kommer att ha återbudsfördelar när svarshanden har begränsat sig. Vi kommer också 
att ha fördelar av denna vetskap i konkurrensbudgivning. 4:e hand kommer att ha större problem än 
oss av att inte veta vilken färg sh har. Vi ska titta på några exempel senare i samband med budgivning 
efter störning. Även om 1♥ kan innehålla sämre kort utgår öh från 6-12, då det i praktiken är vad sh 
vanligen har. 
 
Om sh har 6-10 med längd i båda högfärgerna, bjuder han 2♦ (eller 3♦ med mer svitad hand). En 
trumffärg är ju garanterad. Öh blir spelförare och av erfarenhet vet jag att försvaret kan slinta 
eftersom öh kan ha allt från 4333 till 4036. Sh kan också med svitade stödhänder, t ex 5-5 i hö bjuda 
4♣/4♦ för att få öh att överföra eller bjuda sin högfärg. 
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Med ca 6-9 och 6-korts hö är det naturliga valet att hoppa till 2 i sin högfärg. Och med 10-12 
innehållande vettig 6-korts lå hoppar man till 2NT/3♣. 
 
Händer utan 4-korts högfärg hanteras via transferbudet 1♠. Öh bjuder 1NT med jämna handen och 2 
i lågfärg med 5-kortsfärg och okänd högfärg. På dessa lågfärgsåterbud kan sh stödja spärrande eller 
invitera i sang eller bjuda hållvisande högfärg. 
 

5.2 1♦-1♥  
 

Fortsatt budgivning är så logisk och naturlig som möjlig. Öh bjuder ju 1♠ med 4-korts spader och 2♥ 
med 44 i hö (eller faktiskt 2NT om han skulle ha max med 4405/4450 eller möjligen supermaxad 
4414/4441). Alla andra bud är naturliga med hjärterbas (1NT, 2lå, 3lå och även 2♠ som rimligen visar 
max med 3415/3451).  Kända tricks som XY-sang finns kvar, men utan utgångskrävande 2♦, som 
istället ersatts av att visa en svag hand med exakt 5 kort i andra högfärgen. Vi kan nu undvika spel på 
5-1. När öh visat hjärter och en lågfärg kan sh använda 4:e färg i objuden lå, men han är ju begränsad 
till 12 hp så öh behöver ha max för att gå mot utgång. 

 
1♦ 1♥ 
1♠ 1NT ”Naturligt”, men normalt inte 6-korts lå eller 5-korts ♥ eftersom  

öh kommer att passa med jämna handen 
2♣ XY, dvs ca 11-12 med 5♥ el 4♠ el 6 lå (el 12 bal) eller avlägg i ♦ 
2♦ svagt med exakt 5k ♥ 

  2♥ 2-3-stöd 
 2♠ 4153/4135 (2NT frågar efter 5k, 3lå visar 5♥5lå) 
 2nt 4144 
 3lå 6-korts 
2♥ svagt med 6k ♥, valde att inte hoppa till 2♥ på 1♦ (så ofta 0-5 hp) 
2♠ ca 6-10, 4-stöd 
2NT avlägg med 6-korts kl (eller 5-5 med 11-12 spelstarka?) 
3lå 5-5 invit  
 

1NT pass nöjd med att spela 1NT (sh har 4k ♠) 
2♣ XY, dvs ca 11-12 med 5♠ el 4♥ el  6lå eller avlägg i ♦ 
2♦ svagt med exakt 5k ♠ 
 2♥ 1444 
 2♠ lovar 2-3-stöd 
2♥ ca 6-10, 4-stöd (obs kan vara sämre, öh har gjort sitt) 
2♠ svagt med 6k ♠, valde att inte hoppa till 2♠ på 1♦ (vanl 0-5 hp) 
2NT avlägg med 6-korts ♣ (eller 5-5 med 11-12 spelstarka?) 
3lå 5-5 invit 

  
2♣ pass priff (sh har 4k ♠) 

2♦ 4:e färg (förnekar 6k ♠) 
 2♥ min, har inget bra bud 
 2♠ min, 3415 
 2NT min, ♦håll 
 3♣ min, 6-korts 
 3♦ max, har inget bra bud 
 3♥ max, inget bra bud men 6-korts ♣ 
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 3♠ max, 3415 (kanske man inte kan ha) 
 3NT max, ♦håll 
2♥ priff, utgå från 4-stöd men teoretiskt kan det vara 4351 
2♠ 10-12, 6-korts 
2NT 11-12, naturligt bud 
3♣ ca 8-10 med stöd 
3♥ invit med ♥-stöd 

 
 
 

2♦ pass priff (sh har 4-k ♠) 
2♥ priff, utgå från 4-stöd men teoretiskt kan det vara 4315 
2♠ 10-12, 5-6 k ♠ 
2NT 11-12, naturligt bud 
3♣ 4:e färg, öh får bara gå förbi 3♦ med max (sh har inte 5 k ♠) 
3♦ ca 8-10 med stöd 
3♥ invit med ♥-stöd 

 
2♥ pass priff med 4k ♥ 

2♠ priff med 4k ♠ 
 

2♠ pass to play 
 2NT INV+ frågar efter 5-k lå 
 3kl p/k 

3♥/4♥ to play med gemensam ♥  

5.3 1♦-1♠ 
 

Det man garanterat vet om 1♠ är att det visar högst 3-3 i högfärgerna. I övrigt kan det visa bal hand, 
bägge lå eller ena lå. Om man har 6-12, så har man inget annat alternativ med dessa fördelningar 
(annat än 2NT/3♣ som transfer med 6lå och 10+). Med GF-händer har man rimligen inte enfärghand. 
  
1♦ 1♠ 
1NT Alltid med 11-13 bal (el marmic med singel lå) 

2lå To play 
2hö GF, hållvisande ofta med minst 4-4 i lå 
2NT Invit 
3lå Bra 5-korts, slamintresse 
3hö singel och bägge lå  
3NT To play 

  
2♣ 5-färg 

2♦ 6-9, lovar 6-korts (2ny lå alltid to play, 3ny lå alltid GF) 
2hö INV+, hållvisande och stöd (vägen att gå med GF-händer och stöd 

                                           utan singelhö – sh kan passa på öhs minbud 2NT/3C, men när sh 
                                           bjuder något är det GF!)  

2NT 11-12, nat 
3♣ ca 8-10 eller lite mindre med 4-stöd (3 i plå alltid okrav) 
3♦ Bra 5-korts, slamintresse 
3hö singel och stöd 
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3NT To play  
 
2♦ 5-färg 

2hö INV+, hållvisande och stöd (vägen att gå med GF-händer och stöd 
                                           utan singelhö – sh kan passa på öhs minbud 2NT/3C, men när sh 
                                           bjuder något är det GF!) 

2NT 11-12, nat 
3♣ Bra 5-korts, slamintresse 
3♦ ca 8-10 eller lite mindre med 4-stöd (3 i plå alltid okrav) 
3hö singel och stöd 
3NT To play 

 
2♥ 4-färg + 44 lå 

3lå To play 
3hö Lissabon slaminvit 

 
2♠ 4-färg + 44 lå 

3lå To play 
3hö Lissabon slaminvit 

 
3lå max med bra 6-kortsfärg 
 

5.4 1♦-1NT 
 

1NT är utgångskrav och visar 4+ hjärter. Med stöd bjuder öh 2NT eller högre enligt principen 
2NT=bal, 3lå naturligt dvs 5-korts (Hxxxx) och min medan 3hö = Lissabon och max (6-korts eller bra 5-
korts). 11-13 och högst Jxxxx i lå betraktas som bal. 
Med ”fel” hö bjuder öh så naturligt som möjligt under 2NT, dvs 2lå = 5-korts. Förslagsvis använder 
man buden 2hö med återstående händer dvs bal/4144 genom att bjuda 2♥ när man har 1-2korts ♥ 
och 2♠ med trekorts ♥. På så sätt kan man få koll på alla öhs fördelningar. 
  
1♦ 1NT 
2lå 5korts lå och 4-korts ♠ 

 
2♥ 4k ♠, bal 11-13 med 2-korts ♥ el marmic  

2♠ relä (öh bjuder 2NT med 4144 och annars sin 4-korts lågfärg) 
 
2♠ 4k ♠, bal 11-13 med 3-korts ♥ 

2NT söker 4-k lå 
3♥ 5-korts ♥, slaminvit 

 
2NT 4-stöd, bal 11-13 eller marmic eller fem hackor i en lå 

3♣ frågar efter ev singel enligt våra stegprinciper 
 
3♣ 4-stöd, 11-13, minst Hxxxx  

3♦ frågar efter ev singel enligt våra stegprinciper 
 
3♦ 4-stöd, 11-13, minst Hxxxx  
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frågar efter ev singel enligt våra stegprinciper  
 
3♥ 4-stöd, 14-15, bra 5- eller 6-kortsfärg 

Ska vi köra serious? 
 

3♠ 4-stöd, 14-15, bra 5- eller 6-kortsfärg 
Ska vi köra serious? 

5.5 1♦-2♣ 
 

2♣ är samma sak som 1NT fast med spader. Budekonomin är något mer ansträngd än efter 1♦-1NT. 
Samma bud fr o m 2NT, dvs stöd. Utan stöd kan man bjuda naturliga 2♦, men med 5-korts klöver 
tvingas man bjuda 2♥ och på alla bal/1444 blir budet 2♠.  
 
1♦ 2♣ 
2♦ 5-korts ♦ och 4-korts ♥ 
2♥ 5-korts ♣ och 4-korts ♥ 
2♠ 4-korts ♥ bal eller 1444 eller 5 hackor i en lågfärg 

2NT frågar och öh bjuder naturligt 
2NT/3lå/3hö Samma svar och fortsättning som efter 1♦-1NT. 
 

5.6 1♦-2NT/3♣ 
 

2NT och 3♣ är INV+ med 6-färg i ♣ resp ♦. Öh bjuder förstås reläbudet utan accept. Övriga bud är GF 
och håll. På reläbudet bjuder sh hållvisande, fortsättning på 4-nivån blir förstås cue/SuN. 
 
 

5.7 1♦-3♦ (spärr, obal hand med bägge hö, ofta 4-5/5-4) 
 
Inga konstigheter. Öh bjuder sin 4-färg på lämplig nivå. Om öh av någon anledning inte vill spela 
brickan, kan han bjuda korresponderande lå på 4-läget. 
 

5.8 Störd ♦ budgivning 
 

 Fi kliver in i 2:a hand 
 
1♦ (dbl) ? 
 
Här ges mer utrymme än ostört och man är i ett mer utsatt läge, så det är idé att beskriva sin hand 
direkt. Budgivningen borde vara liknande som efter 1♥ (dbl) eftersom öh lovat hö, dvs transfer från 
1NT. 
 
pass dåliga kort eller risk för saknad anpis 
redbl 8-12 bal/semibal utan 4-korts hö, eller alla 13+ 
1♥ 6-12, 4+♥ 
1♠ 6-12, 4+♠ 
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1NT 6+, 6-korts ♣ 
2♣ 6+, 6-korts ♦ 
2♦ 6-10, 44 i hö 
2hö 5-9, 6-korts 
2NT ? 
 
1♦ (1♥) ? 
dbl 6+ med 4+♠ (sannolikt 6-12 om bara 4♠) 
1♠ 8-12, förnekar 4♠ 
1NT 8-12, nat 
2lå F1, 5+färg (sannolikt inte 4♠)  
2♥ 13+, bal med 4♠ 

 
1♦ (1♠) ? 
dbl 8+, utan 4-korts ♥ tämligen balanserad 
1NT 6-12, 4-korts ♥ 
2x F1, 5+färg 
2♠ 13+, bal med 4♥ 
 
1♦ (1NT) ? 
dbl 10+, öh kan ta bort med minimum och 5-korts lå 
2♣ ca 6-10, minst 44 hö 
2♦ 5+♥ 
2♥ 5+♠ 
2♠ 6-korts lå 
2NT 55 i lå 
 
1♦ (2♣) ? 
dbl UD 
2x NF, 5+färg 
2NT INV+ ruter 
3♣ hållfråga 
3♦ INV+ ♥ 
3♥ INV+ ♠ 
                        

 
1♦ (2♦) ? 
dbl UD 
2x NF, 5+färg  
2NT INV+, ♣ 
3♣ INV+, ♥ 
3♦ hållfråga 
3♥ INV+, ♠ 
 

 
 Fi kliver in i 4:e hand 
 

Efter 1♦-1♥ 

 
1♦ (pass) 1♥ (dbl) 
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pass  4k ♥ 
redbl  44 i hö (alla dubblingar är SD) 
1♠  4k ♠ 
1NT  ? 
2lå  4♥ 5 lå (gärna lite karaktär på lågfärgen) 
 
1♦ (pass) 1♥ (1♠) 
pass  okänd hö, vanligen 11-13 bal 
dbl  4♥ men 3♠ också (sh kan stå med när han har ♠) 
1NT  4♠ och 5-korts anständig lå 
2lå  4♥ och 5-korts lå (utan 3♠) 
 
1♦ (pass) 1♥ (1NT) 
pass  okänd hö, vanligen 11-13 bal 
dbl  4♠ och 5-korts lå 
2lå  4♥ och 5-korts lå 
2♥  44 i hö 
 
1♦ (pass) 1♥ (2♣) 
pass  okänd hö, vanligen 11-13 bal 
dbl  4♠ och 5-korts ♦ 
2♦  4♥ och 5-korts ♦ 
2♥  44 i hö 
 
1♦ (pass) 1♥ (2♦) 
pass  okänd hö  
dbl  4315/3415 rimligen 
2♥  44 i hö 
 
1♦ (pass) 1♥ (2♥) 
pass  okänd hö (om P UD:ar i sista hand ska jag p/k)  
dbl  4k ♠, men hjärtern tål att P står med när han har 4korts ♥ 
 
Regel: Öhs 2lå visar ♥ vid sidan efter 4:e handsinkliv (dvs samma som ostört 1♦-1♥) 

 
Efter 1♦-1♠ 
 
1♦ (pass) 1♠ (dbl) 
pass  för dålig ♠ för att säga 1NT, lå-kontrakt kanske bättre 
redbl  Bjud 1NT om du är balanserad 
1NT  tillräcklig ♠ för att bjuda 1NT 
2lå  5+färg med okänd hö 
 
1♦ (pass) 1♠ (1NT) 
pass  normalbudet 
dbl  lå-UD (osannolikt) 
2lå  5+-färg och okänd hö 
 
1♦ (pass) 1♠ (2♣) 
pass  normalbudet 
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dbl  ♦-UD (osannolikt, Axx AKxx Qxxx xx) 
2♦  5+-färg och okänd hö 
     
1♦ (pass) 1♠ (2♦) 
pass  normalbudet 
dbl  ♣-UD (osannolikt, Axx AKxx J K1098x) 
 
 
Efter 1♦-1NT/2♣ 

 
Det man bör tänka på här är att som öppnare inte knycka spelföringen annat än att man gillar utspel i 
inklivsfärgen (AQ, Kx). Om man har ”fel” hö så kan man göra 4 saker när fi går in med ett färgsbud: 
(a) straffdubbla 
(b) introducera en lång lågfärg (6-korts eller stark 5-korts)  
(c) bjuda sin egen hö med 3stöd och 5-korts alå (dvs singel i fifärg) 
(d) passa om man inte kan göra något av (a), (b) eller (c) (dvs bal hand som inte går att SD på) 
      Partnern kan SD i sista hand. 

 
Med ”rätt” hö: 
(a) gör ett överbud i fi-färg om du har singelton där 
(b) bjud shs färg om du tål utspel i inklivsfärgen 
(c) bjud 2NT annars 
 
 
Exempel på motståndardilemman: 
4:e hand har 4k hö och (5)6korts lå efter 1♦-1♥. Nu blir sannolikt valet att tills vidare ignorera 
högfärgen eftersom dubbelt blir konstigt. 
 
4:e hand känner sig manad att kliva in med sin 5-korts ♠ efter 1♦-1♥. Problemet är att hans partner 
har singelspader och öh hade Qxx AKxx Axx xxx och ville hitta 4-4 i hjärter, men sh hade K1098 xxx 
KQx QJ10. Dubblad taxa, dyrt. Vid andra bordet 1x-1♠ och 4:e hand kunde sitta tyst. 
 
4:e hand har 13-14 påsar efter 1♦-1♥. Ska han dubbla både med 4-2 och 2-4 i hö? Och 44 i hö känns 
ju också lite konstigt. 
 

 
 Efter förhandspass 
 

Lite taktik. När man sitter i 4:e hand med 11-12 och balanserad hand utan högfärg brukar det inte 
vara idé att öppna eftersom styrkan är ganska jämnt fördelad och fi verkar ha de högre färgerna. 
Men med 13 hp och samma fördelning är det dock nödvändigt att öppna då vi kan ha 25 hp, men 
nödvändigtvis inte 3NT hemma. Däremot är inte 1♦ någon bra öppning, eftersom det ger fi chansen 
att hitta ett gemensamt högfärgskontrakt. Bättre alltså att i 4.e hand reducera sangöppningen till 13-
15. 1♦ i 4:e hand lovar 4-korts hö, och om handen är balanserad kan man ju välja mellan 1♦ och 1NT 
de gånger man har 13 hp. 
 
Svarsbuden blir annorlunda efter förhandspass. Man ju förnekat 13+ med 4-korts hö och dessutom är 
det nu smartare att bjuda helt naturligt. Dvs 1hö visar färgen, 1NT utan 4-korts hö, 2lå ca 6-10 med 6-
kortsfärg (eller båda lå), 2hö ca 5-9 med 6-korts. Denna princip gäller oavsett om partnern öppnat 
med 1♦ i 3:e eller 4:e hand. 
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Ur öppnarens perspektiv måste också ett taktiskt ställningstagande göras i 3:e hand. Partnern kan ju 
ha 11-12 balla utan hö (ibland 13 dåliga). Därför kan det vara klokt att i just 3:e hand öppna med 1♦ 
även på jämna händer utan 4-korts hö med typ 12-13 hp. 
 
Efter öppning i 3:e hand                                   Efter öppning i 4:e hand 

1♦ 1♥ 
1♠            4♠, bal/marmic 
1NT         Ingen 4k hö 
2lå           4♠ och 5-6 lå 
2♥           4♥ 

1♦ 1♥ 
1♠          4♠ bal/marmic     
1NT       Extrabud, gissa?!!! (svar nedan) 
2lå         4♠ och 5-6 lå 
2♥         4♥ 

 
1♦ 1♠ 
1NT         4♥ eller ingen 4k hö 
2lå           4♥ och 5-6 lå (förnekar 3♠) 
2♥           4♥, 3stöd i ♠ och 5k lå     
2♠           4♠ 
2NT         4♠, max inkl lång lå 

 
1♦ 1♠ 
1NT       4♥ 
2lå         4♥ och 5-6 lå (förnekar 3♠) 
2♥         4♥, 3stöd i ♠ och 5k lå 
2♠         4♠ 
2NT       4♠, max inkl lång lå 

 
 

Observera att man inte kan ha en tvåfärgshand med lågfärgerna i 3:e hand. Då har du inget bud efter 
1♦-1♠ (eller i störd budgivning). Med Kx Q10 AQxx J9xxx öppnar man lämpligen med 1♦ i 3.e hand 
för att behandla som bal utan 4hö. Med xx xx Axxx AKJ10x är definitivt 2♣ att föredra. 
 
Det gulmarkerade ovan är de återbud som skiljer sig åt mellan 3:e och 4:e hand, beroende på att 
man i 4:e hand lovar en 4-korts hö. Därmed blir det ett bud över efter P-1♦-1♥. Om man har 4korts♥ 
stöder man förstås och om man har ♠ bjuder man 1♠ med bal/marmic eller sin 5-korts lå. Mitt 
förslag är att man utnyttjar möjligheten att hamna i samma fina läge som efter P-1♦-1♠, då man kan 
få redovisa ett 3-stöd i partnerns färg och en lågfärgssingel. Då hamnar man bättre till än dem som 
spelar naturligt eller slask, dvs man kan skilja på ett 3-stöd och ett 4-stöd i enkelhöjningen. Inte att 
förakta. 
 
 
Qxx  Jxxx 
AKxx  xx 
J  Kxxx 
K109xx  QJx 
 
Medan naturalisterna provar P-1♣-1♠-2♠ och någon slaskare kanske provar P-1♦-1♠-2♠, och någon 
annan kanske P-2♣-3♣, så kan vi bjuda P-1♦-1♠-1NT-2♣ (=p/c)-P. Är det något som man kan lägga 
på minnet?  
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6 Öppningsbuden 1♥/♠ 
 
1hö 1♠   4+♠, F1 (kan vara canapé med 6+ lå)   
 1NT    6-11,  kan vara (8)9-11 3 k stöd.  
 2lå   utgångskrav  

2hö 6-9(10), i regel bara 3-stöd.  
ÖH:s relä är allmän invit, ny färg är positiv invit med i regel 10 kort i färgerna 
(2NT på 2♥ med ♠ 

 2♠   5-9, 6+♠ 
  2N   2hö modul 

2NT   Invit-Stenbergs, oftast 4k stöd 
 3lå    invit 6+ lå 
 3hö   ca 6-8(9), 4+ stöd med åtminstone någon fördelning 
 3♠/4lå  renons 
 3NT   renons i färgen under hö  
 4♥   naturligt 
 

6.1 1♥/ 1♠ 
 

1NT    11-13 balans. XY-NT 
2♣  Häxan 

2♦   4+♦, min 
2♥   6+♥, 13-15  

2♠  passbart 9-11 
2NT  GF naturlig fortsättning 
3♥  slaminvit enligt grundregel 

2♠   3+ stöd, min 
    2NT   F1 bjud så naturligt som möjligt 

3hö okrav 4-stöd 
3♠  slaminvit enligt grundregel 

2NT   4-stöd, max  
            3♣  utgångskrav  
     3♦ kort ♣  
     3♥ kort ♦  
            3♦  bjud utgång med x i ♣ 
            3♥  bjud utgång med x i ♦ 
            3♠  okrav 
 

3lå   5-5, bra färger, max. Kan vara 6-k lå men aldrig 6-k hö 
3♥  6+, stark/solid färg  och max förnekar 3♠ 
3♠   trevlig 45(31) eller 5422/4441 och max 
4lå  renons 
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 Häxan 
 
Häxan används efter 1♥/1♠ - 1♠/1NT. 
 
Häxan gäller bara om fi inte bjudit. 
 
När ÖH bjuder om sin hö direkt (2hö) så visar det 6+hö, 13-15 (annars öppnas med 2hö) men inte 
bra färg och max (hoppa till 3hö)!   
 
Om pd bjuder Häxan 2♣ går vi via 2♦ och 2NT eller hopp till 3hö för att etablera GF. 
Om pd bjuder 2♦ (min hö+♦) är alla bud utom 3♦ GF fr o m 2NT. OBS inga invitbud finns !! 
 
1♠-1NT-2♣-2♦-2♥ = max och 3-4 korts ♥ i obalanserad hand. 
2NT  blir nu rondkrav från SH. ÖH bjuder om ♥ med 4-k och annars 3lå , som visar typ 5-3-1-4. 
 
1♥ -  1♠ -    
2♣  

2♦   Visar invit 9-11hp eller utgångskrav med 12+ 
          2♥   11-13 med 5+♥ och (3)4+♣ 
   2♠     invit   
                        2NT utgångskrav  
    3♣ har 4+♣ 
    3♦ 3+♦ ”fitbid” (typ 1534) eller 0544   
  2♠   Max 14-16 med 3-stöd i ♠Kan ha 6-k ♥ 
  2NT  14-15 5332 typ 
  3NT  16 5332 typ 

2♥   svagt    
2♠   6+ färg, svagt  
2NT   Svagt, 6-9 hp, har 41/40 i hö och minst 44 i lå 
3lå    4-korts♠ och 6+ lå svagt  
3♥   OBS! Utgångskrav med 3-kortsstöd 
3♠   OBS! Utgångskrav med solid 6+♠, sätter trumfen, slaminvit     

  
1♥- 1♠ 
2♦    54 i ♥+♦, min 11-13 hp 

2NT   utgångskrav håll  
3♣    utgångskrav  
3♦   invit  
3♥   OBS! Utgångskrav med 3-kortsstöd 
3♠   OBS! Utgångskrav med solid 6+♠, sätter trumfen, slaminvit    

 
2♥    6+♥, 13-15 hp          
2♠    3+ stöd, min 11-13 hp 
 2NT   F1 beskriv din hand 
2NT    Stenbergs, max, lovar en lå singel 
3lå    55 i ♥+lå och bra färger kan vara 6k lå 
3♥    6+, stark/solid färg  och max förnekar 3♠ 
3♠    4522 och max eller 4531 (trevlig) och min  
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1♥ -  1NT –  
2♣     
 
ÖH visar 5+ hö, 3 typer: 
 
A. 5-korts ♥ och 4+♣ 11-13hp 
B. 5-korts ♥ och 3-korts ♣ 11-13hp  
C. 14-16 NT med 5-korts ♥ eller bra obalanserad och 13-15hp (ofta inte 55). 54, (64) eller 
enfärgshand och 6+hö inte solid färg. 
 
1♥- 1NT -   
2♣ 2♦   Relä extra. Invit (8)9-11hp 
     2♥  5+♥ och (3)4+♣ min 
   2NT nat invit 11. Bra hp, bra håll 
   2♠  45+ i hö 13-15hp 
  2NT  14-15 NT 5-korts ♥  
            3lå   13-15, 54 med 4-korts lå  
            3♥  13-15, 6+♥, ej solid 
            3NT  15-16 NT  
        

2♥   svagt med 2/(3)-korts stöd  
2♠   svagt med 31 i hö + exakt 54/45 i min 
2NT   svagt med 55 i lå 
3lå    svagt med 6+ lå (6-8hp) 

 
1♥ -  1NT      
2♦    min med  54+ i ♥/♦ 
2♥    13-15 med  6+♥ 
2♠    11-15 med  56+ i hö 
2NT (efter 1♥)  13-15, 6+♥ och 4+♦  

3♣    okrav, lång ♣ 
 3♦                   okrav 
 3♥   svagt 
 
3lå     11-13 med 55+ i ♥+lå, kan ha 6k lå men ej hö      
3♥    13-15 invit med stark/solid 6+♥ 
 
1♠ - 1NT        
2♣ 2♦   Relä extra. Invit (8)9-11hp 
     2♥  3+♥ och tillägg 
   2NT F1 beskriv handen 
 2♥   5+ ♥ eller 14 i hö 
2♥    5-4 hö ej tillägg 
 
2NT (efter 1♠)  13-15, 6+♠ och 4+♥   

3♣    okrav, lång ♣ 
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 3♦             okrav, lång ♦  
 3♥   svagt 

3♠   svagt 
 

6.2 1♥/♠  - 1NT  
 
Kan vara upp till 11. Inkluderar en sangvänlig minimal enkelhöjning i högfärg. 

 
2♣    se Häxan 
2♦    4+ färg 
 2♠ efter 1♥ max med 4+ stöd i lå (3lå 5-stöd men något sämre) 
2ehö    6+, 13-15 

2NT   rondkrav 
2♠    56 
2NT (efter 1♥)  13-15, 6+♥ och 4+♦  

3♣    okrav, lång ♣ 
   3♦                   okrav 
   3♥   svagt 

2NT (efter 1♠)  13-15, 6+♠ och 4+♥   
3♣    okrav, lång ♣ 

   3♦                  okrav, lång ♦  
   3♥   svagt 

3♠   svagt 
3lå  55 eller 56 med längre lå, bra färger (behöver ej vara max) 

6.3 1♥/♠    2lå  
 
Utgångskrav. Med 4-k ♠ och längre lå svarar vi 1♠ när vi bedömer slamchanser som små, dvs med 
upp till 14 dåliga. Med seriösa slamchanser bjuder man sin lå först. 
 
2alå/hö nat, 2♠lovar lite tillägg. SH:s preferens 2hö är ofta Hx. 
2ehö  slask kan vara 5332 som ej vill sanga 
2NT  naturligt, 11-13 som passar för NT, 1-2 plå 
3plå  naturligt, lite tillägg 
3♣  5k 
3hö  tillägg, bra färg 
3 ny(hopp) splinter 
3NT  naturligt, 11-13 som passar för NT, slamvarning men 3k plå 

6.4 1♠      2♥ 
 
Utgångskrav. 
 
2♠  slask, kan vara 5332 som ej vill sanga 
2NT  naturligt, 11-13 som passar för NT, 1-2 ♥ 
3lå             5k 
3♥  stöd, ej submin 
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3♠ Serious, säger inget om kontroll i ♠ 
3♠  tillägg bra färg  
3NT  11-13 som passar för NT, slamvarning men Hx i ♥ 
4lå   splinter  
4hö  vill spela, inget slamintresse 

6.5 1♥/♠     3lå 
 
Ej krav, 6+ färg, 10-11 

6.6 1♠    3♥ 
 
Ej krav, bra 6+ färg, 10-11 
 

6.7 Kravbudgivning efter 1hö 
 

 Efter SHs rondkrav 
 
3:e färg (ÖH bjöd om sin färg) på 2-läget är rondkrav.  
ÖHs preferens (oftast Hx) eller ombud av egen färg är nu okrav, 2NT okrav.  
ÖHs 4:e färg visar tillägg men skapar ej kravtempo (ÖH är ju begränsad). 
 
 När är 2NT krav av svarshanden 

 
• När häxan finns dvs efter 1♥-1♠, 2x 2NT. Notera att 2N även är krav när öh visat min men 

begränsat sig via häxan. 
 

ÖHs ombud av egna färger eller 3nylå är okrav, men 3SF (3-stöd) är rondkrav. Fjärde färg visar 
tillägg utan 3-stöd. 
 
 Efter SHs utgångskrav 
 
4:e färg (ÖH bjöd ny färg) är UK.  
ÖH bjuder naturligt.  Sangbud visar minst halvhåll. Höjning av 4:e färg förnekar håll och innebär 
oftast xxx  i denna.  
 
På 2NT visar 3SF 3-stöd. 4:e färg visar tillägg (eller bra slamkort) med Hx i SF.  

6.8 Efter SHs förhandspass 
 
Enda kravbud är artificiella bud (fjärde färg, splinterhopp) och SH:s 2NT när ÖH visat 6-k färg.  
SH försöker att hitta ett återbud när ÖH bjudit ny färg. 

 

6.9 Efter pass i förhand och 1hö 
 
1hö 2♣  Drury, 3+ stöd invit   
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2öf upp till ca 12,  
2♦  Nat 
2♥  fallande = nat, kan vara submin 
 

Övriga bud naturliga invitbud till 4hö om man inte kan trycka ut utgången själv. 
Slam borde inte kunna vara aktuellt, men hopp i färg på 4-nivån (och 3♠ efter 1♥-2♣) tolkas väl 
rimligen som renons ifall det finns en handske. 
 
enkelhopp Fitjump 
Ingen Drury efter mellankommande bud! D räknas som bud 
. 

6.10  Störd budgivning efter 1♥/♠ 
 
Efter inkliv är 2NT Stenberg (SYSON), överbud 3-stöd och exakt invit, hopp fitjump.  
Ny färg är rondkrav, då ÖHs 2hö är slaskbud (okrav). I nästa rond är SHs 2NT rondkrav. 
 
1♥  (2♠) 2NT  Stenbergs 3+ stöd, SYSON   
   3♥  6-9 
 
1hö (1NT)  2♣      UD, 5+ ahö och 2-k hö   
            2NT  Stenberg 

3ny  Fitjump 
   
Efter D används överföring från 1NT till färgen under 2hö. ÖHs accept är slaskbudet. 
 
1♥  (D)   2♠  6-k, svagt 
  

 Fi bjuder 2NT (båda lå) 
   
1hö (2NT) D a) vill straffdubbla minst en av fi-färgerna    
   b) Stark bal invit med 3-korts stöd  
  3♣ invit + visar ♥ stöd eller GF egen ♥ 
  3♦ invit + visar ♠ stöd eller GF egen ♠ 
   ♣ pekar alltså alltid på ♥ och ♦ på ♠ 
  3ahö 5+ färg ej krav   
 

 D/RD när fi stör: 
 
I de flesta fall är SHs och ÖHs D att betrakta som normala UD, men vi har några specialfall. 
Trestöds-D/-RD  (ej obligatoriska)  används efter svaret 1hö och färginkliv under 2hö. 
D är UD  t o m 3♠ och om fi stödjer varandra på  2/3 läget  
 
Seriös straffdubbling om fi balanserar på 3-läget även om vi har egen trumffärg och begränsat oss. 
 
1hö (2x) 2hö (3x)   D  utgångsinvit om inget annat bud tillgängligt, annars straff  
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7 Öppning 1NT  
 
1NT  2♣  Stayman 
 2♦  överföring med 5+♥ 
 2♥  överföring med 5+♠ 
 2♠  överföring med 6+♣ eller invit med  6+♦ 
 2NT  naturligt invit   
 3♣  överföring med 6+♦ 
 3♥  invit med bra färg 6+ hö 
 3hö  utgångskrav med x i hö + 54/45 eller bättre i lå 
 4lå  SAT  
 4NT  kvant, 4333 med 4-korts lå 

7.1 1NT  2♣ Stayman 
 

2 ♦    ingen hö 
  2♥   45/55 i hö, ej krav utgå från svagt 
  2♠   5-korts ♠, invit   
  2NT   naturligt invit   
  3♣   utgångskrav, 4+♣ 
   3♦            5-korts ♦ 
   3♥            4-stöd ♣ 
   3♠            3-stöd i ♣ max 
   3NT            dåligt  
   4♣            4-stöd i ♣, max 
  3♦   utgångskrav, 4+♦ 
   3♥            4-stöd i ♦ 
   3♠            3-stöd i ♦ och max   
   3NT                 dåligt  
   4♦            4-stöd i ♦, max 
 
   3hö   Smolen, utgångskrav, visar 5+ ahö och 4+ i bjuden hö 
  4lå    naturlig slaminvit (semi)solid färg) 
     
 2hö    4-korts färg  
  2♠     5-korts ♠ invit 
  3phö   invit      OBS Invit !!                      

3ahö   slaminvit i phö 
  3lå    utgångskrav, 4+ färg  

Se fortsatt budgivning som efter 1NT - 2♣-2♦- 3lå  
    
 2NT    44 i hö, min 
  3röd   överföring  
  4hö   vill spela 
  3♣   5+♣ utgångskrav   

3♠   5+♦ utgångskrav  OBS   
      
 3♣ 44 i hö, max 
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  3röd   överföring  
  4hö   vill spela 

3♠   5+♣ eller ♦ utgångskrav slaminvit  Obs !!! 

7.2 1NT  2♦ Överföring med  5+♥ 
 
 2♥    Normala budet  
  2♠   Invit med 4+ ♠ och  5+♥ 
  2NT   Invit, med 5-korts ♥ 
  3♣   4+ färg, GF 

3♦  5-k 
3♥  3 stöd ej minmin  

   3♠  4-stöd i ♣ och osäkerhet om bästa kontrakt 
   3NT  inget extra 

4♣  4-stöd i ♣, max, 24/25 i ♥/♣ 
   4♥  3-stöd minmin  

3♦   4+ färg, GF 
3♥  3 stöd ej minmin  

   3♠  4-stöd i ♦ och osäkerhet om bästa kontrakt 
   3NT  inget extra 

4♦  4-stöd i ♦, max, 24/25 i ♥/♣ 
   4♥  3-stöd minmin  

 
  3♥   Invit med 6+♥ 

3♠   3ahö = slaminvit, 5+♥, ofta ingen singel  
   3NT  2-k ♥ 
  3NT   p/k, visar 5-korts ♥,   
  4lå   autosplinter, 6+♥, slaminvit 
  4♠   renons, 6+♥ 

2♠    3k stöd maxmax 
2NT    Min med 4-stöd 

  3♦   OBS! upprepad överföring  
  3♥   vill spela 
  3♠    (andra hö) slaminvit  
  4lå   splinter 
  4♥   vill spela 

3♥    max med 4-korts stöd 
  3♠   slaminvit splinter 
  3NT   slaminvit 
  4lå   slaminvit splinter 

7.3 1NT  2♥  Överföring med  5+♠ 
 
 2♠    Normala budet 
  2NT   Invit, med  5-korts ♠ 
   

3♣   4+ färg, GF 
  3♦   4+ färg, GF 
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    Se 1N-2♦- 3lå ovan 
3♥   3ahö = slaminvit, 5+♠, ofta ingen singel   

   3NT  2-k♠ 
  3♠   Invit med  6+♠ 
  3NT   p/k, visar 5-korts ♠,  
  4lå/4♥  autosplinter, 6+♠, slaminvit 

2NT    min med 4-korts stöd. 
  3♦   OBS! Överföring  
  3♥    andra hö slaminvit    

3♠    vill spela 
  4lå/4♥  splinter, slaminvit  
 3♠    max med 4-korts stöd  
  3NT   slaminvit  
  4lå/4♥  slaminvit visar kortfärg 

7.4 1NT  2♠     Överföring med 6+ lå 
 
Överföring med 6+♣ - svagt, invit eller utgångskrav eller 6+♦, invit   
2NT   accept baserad på 6+♣ 
 3♣   vill spela 
 3♦   invit med  6+♦ 
 3hö   singel med 6+♣, utgångskrav  
 3NT   att spela, 6+♣ 
 4♣   slaminvit, 6+♣, ingen x i hö(♦, begär cuebid 

4♦   RKC i ♣ 
 4hö   slaminvit, 6+♣, renons i hö 
 4NT   kvant med  6+♣ 
3♣   ej krav mot invit 6+♣ 
    samma forts som ovan  

7.5 1NT  2NT  naturlig invit   

7.6 1NT  3♣    Överföring till ♦ svagt eller utgångskrav  
 

3♦   
 3hö   singel hö med 6+♦, utgångskrav  
 3NT   ej krav, 6+♦, singel i andra lå  
 4♣   RKC ♦ 
 4♦   slaminvit, 6+♦,  
 4hö   renons med  6+♦ 
 4NT   kvant med  6+♦ 

7.7 1NT  3♦    Invit med stark 6+ hö 
 
1NT   3♦    
  3♥    sign off om det är ♥ 
  3♠    accept om det är ♥ 
  3NT    förslag 
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  4♣    accept av båda hö, ber om öf   
   4♦/♥   transfer 
  4♦    bjud din hö. 
  4hö    jag vet din hö! 

7.8 1NT - 3hö singel i bjuden hö, 54/45+ i lå, utgångskrav  
 
3NT    okrav 
 4lå   lovar 5+ färg  och slaminvit 
 4hö   lovar renons och  55+ i lå 
4lå    slaminvit  

7.9 Störd 1NT   
 
Dessa principer gäller även när vi klivit in med 1NT 

 
På D (entydigt starkt): 

Pass   neutralt, vill spela 
RD   starkt  
2x   naturligt 5+ färg, eller flykt 
2NT/3x  överföring  Lebensohl 
 

På övriga D: 
 SYSON   
 
På naturliga 2x: 
 D   UD 

2NT   överföring Lebensohl  a) 5+♣ invit+  b) sign off i färg under fi färg  
3x   hållfråga 
3lå /3♥  överföring med 5+ färg. Överföring till fi-färg lovar färgen över denna.   

Om ÖH bjuder fi färg förnekar det håll, går man förbi visar det håll 
3♠   utgångskrav och lovar 4441/5440 med singel i fi-färg  
4lå   SAT 
 

På konventionella 2x: 
D   UD/OD, intresse att straffdubbla, krav till 2NT      
2♦/2hö  naturligt okrav  
2NT/3lå/3hö överföring Lebensohl, även till (indikerad) hö. SH:s senare 3hö är hållfråga. 
3♠   singel ♠, båda lå.  
 

På inkliv 3x och högre: 
 D   UD/OD 
 3ny/4lå  naturligt UK  
 
Efter D på 2♣ Stayman: 
 Pass    förnekar håll.  SH:s RD frågar igen, då hö visas korsvis 
 Bud   som vanligt men lovar håll 
 
Efter D på 2 röd överföring: 
 Pass   förnekar stöd. SH:s RD är förnyad överföring. 
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 Accept  lovar 3-stöd, förnekar max. 
RD   3-stöd och max (även när fi dubblar 2hö i balanseringsläge).  
 

8 Högre öppningar 
8.1 Öppning 2♣♦ 
 
Det finns fördelar och nackdelar med att öppna med 2 lå som naturligt utan 4-korts hö. Fördelarna 
anser jag överväger. 
 
Plus         Minus 
+ Man tar bort möjligheten för fi att komma in på  - Sh kan inte visa en svag hand med 
   1-nivån          6-korts hö (annat än via transfer) 
+ Man talar tidigt om att man har en lång lå -   Kontrakt i öhs sidolå kan försvinna 
+ Man behöver inte söka 4-4 i hö, kan istället    om sh inte har tillräckliga resurser 
   öka på spärren med 3lå 
 
 
Man kan spela svarsbuden straightforward, vilket är enkelt, men då får man leva med nackdelarna 
enligt ovan.    

8.2 Öppningsbudet 2♣ 
 

2♦ 5+♥, ner till 6hp om 6-korts, ner till ca 8hp om 5-korts med ♣-stöd 
2♥ 5+♠, som ovan 
2♠ 4+♦ (ofta 5) , ca 10+ 
2NT INV+, stöd eller bal 
3♣ 6-9 
3♦ GF, stark 6-korts 
3♥ GF, stark 6-korts 
3♠ GF, stark 6-korts 
 
Budekonomiskt agerar man som efter en sangöppning (Stayman försvinner ju eftersom man inte 
behöver söka 4-4) 
 

8.3 Öppningsbudet 2♦ 
 
2♥ 5+♠, på samma sätt som efter 2♣-2♥ 
2♠ 5+♥, ca 10+ 
2NT INV+, stöd eller bal 
3♣ GF, 5+♣ 
3♦ 6-9 
3♥ GF, stark 6-korts  
3♠ GF, stark 6-korts  
 
Logiken efter 2♦ är i stort sett samma som efter 2♣. Efter 2lå-öppning klarar man alltså 6-9 med 6-
korts hö i 75 % av fallen. 
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Principer för fortsättning: 
 
Efter transfer 
På transferbuden bjuder öh relä i normalfallet, vilket innebär 
a) singelton i stöd utan egen stark/tät 6-korts lå (då man bjuder om sin lå) 
b) dubbelton med alla handtyper utom 6lå med max (då man bjuder 2NT) 
c) trestöd med 11-12 (med starkare bjuder man 3 i shs färg) 
d) med 5-5 i lå bjuder man naturligt 2♦-2♥-3♣ 
 
Sh passar ju med ca 6-10 och 6-korts (ibland med typ Axxx QJ109x Jx Jx). Sh kan stödja öhs lå med ca 
8-10(11), t ex 2♣-2♥-2♠-3♣. Återbjuder man 2NT eller 3 i sin hö är det INV, typ 11-12. Bjuder man 
3:e färg är det hållvisande GF. Egentligen följer sh samma princip som efter 1NT-TRF där 2NT är INV 
och ny färg = GF.    
 
Efter 2NT 
Öh bjuder om sin lå med min (eller bjuder lå fallande). Med max bjuder man sin singel eller 3NT utan 
singel (2♦-2NT-3NT kan vara singel ♣).  
 
Efter skumma budet 2♦-2♠ (10+ 5+♥) 
Minimum visar öh via naturliga och passbara 3♣/3♦/3♥. Med max bjuder öh 2NT som är GF, 
förnekar 3stöd. Kan vara båda lå eller ena lå. Helt naturlig fortsättning. 2♦-2♠-3♠ får spika ♥ som 
trumf. Man kommer att få återbudsproblem som öh med xx xx AKJ10xx AQ10, men man kan inte få 
allt. Sangen hamnar nog på fel hand. 
 

8.4 Öppning 2hö 
 
6-korts, 10-12(13). OBS! 2♥ kan innehålla 4-k ♠ 
 
2♠  4+ färg, rondkrav 
 2NT 3-k stöd 
2NT  2hö modul Stenberg  
3x  rondkrav     
3phö  spärr 
 

    Störd budgivning 
 
2hö (D)   RD  bra kort! Ber pd dubbla med Hxx 
2hö (inkliv)  D  straff  
2hö (inkliv) ny färg rondkrav 

8.5    Öppning 2NT 
 
55 i lå, 12 -15 . 
 
2NT 3♥            nat eller konv krav 
    3♠ x eller renons i ♠ 
    3NT x eller renons i ♥ 



51 
 

    4lå 1165/56 
  4♥ 0355 OBS !!! 
  3♠  naturligt F1 
  4lå  to play 
  4hö  to play 
  4NT  välj bästa/längsta lå 
 5lå   to play 

8.6    Öppning 3xy  
 
Kan vara mycket svagt i 1:a hand i pluszon.  
I 2:a hand relativt sunda, i 3:e wide-range, i 4:e mycket sunda. 
 
Svarsbud: 
På 3lå: 3NT Förslag, men med extremt svag förväntas ÖH ta bort. 

4lå      ST i öppningsfärgen ??? 
4aLå   SuN 3+äss  
 

På 3hö 3NT  Förslag, men med extremt svitad hand förväntas ÖH ta bort. 

8.7    Öppning 3NT  
 
1/2 hand  Genomgående hö kan ha sido-K 
3/4 hand   To play 
 
Svarsbud: 
1/2 hand 

4♣   överför till din färg  
4♦  bjud din färg  
4NT  frågar efter extra längd  (7+)  

  Steg  5♣=7,  5♦=8 … 
3/4 hand   

4lå   passa/korrigera 

8.8 Öppning 4NT 
 
Spec ässfråga 
 

9 Defensivbudgivning 
9.1     Mot öppning 1x (naturligt eller slask-lå) 
 
En lågfärgsöppning kan ofta vara på en så kort eller svag färg att den mycket väl kan vara vår bästa 
trumf. Men tills fi bjudit någon annan färg behövs överbud i den som konventionellt av oss båda. 
Efter (1lå) pass (1hö eller TRF till 1hö) slutar vi betrakta öppningsfärgen som äkta och behandlar den 
som vilken objuden färg som helst. 
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9.2    UD  
 
 
Svar: 
1NT      (7)8-10(11) med håll  
2NT     11-13 med håll 
1hö    0-9(10) 4+ kort 

När ÖH återbjuder: OK att höja så fort man har 4-stöd och något extra  
Överbud under hö visar 16+ stöd eller överstark NT utan håll 

Hopp 2 hö   7-10 5+ färg  
Hopp 3 hö   9-11 5(6)+ färg  
överbud   söker hö eller håll. Överbud följt av stötta till 3phö invit ej krav. 
 
Om 3:e hand höjer är D=UD upp till 3♥, sen OD 
Efter ny färg från 3:e hand är D=straff 
 
Om UD-handen bjuder frivilligt igen: 
Ny färg är starkt  16+    utom 2 ♦ efter partners 2♣ eller 2lå efter partnerns 1NT 
Lägsta NT    18-20 
NT med hopp   21-23 
 

9.3    Enkla färginkliv  
 
Är wide range på 1-läget, i regel sunda på 2-läget. Inkliv 1♠ kan vara väldigt svagt i ozon.  
Ny färg är krav om 3:e hand passar . 
Hopp i ny färg är fitjump. 
 

    Efter inkliv 1hö 
 
Efter 3:e hands UD  används överföring fr o m 1NT t o m färgen under hö. RDBL visar bra kort. (ej LR) 

9.4     Våra NT inkliv  
 
1NT      15-17(18)  SYSON 
1NT efter UD    18-20   SYSON 
Hopp till 2NT efter UD  21-22   SYSON   
Hopp till 3NT efter UD  21+   4x nat 6+ färg, ej krav   

9.5   Hoppinkliv till 2♦ 
 
(1♣)   2♦  Multi (svag 2hö) när det är tillåtet, annars 55 i hö.  

9.6    Hoppinkliv till 2hö  
 
Visar 9-15  med  4-korts hö och längre lå (okänd när 1lå inte lovade 3+) 
 
(1lå) 2hö   4-korts i bjuden hö, någon 5+ lå (alå om deras öppning lovade 3+)  
  3phö   naturlig invit 4+stöd 
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  2NT   naturlig invit   
  3alå    slutbud om lå är känd, p/k om lå okänd   
  3fi’s lå   rondkrav, frågar primärt efter håll (när 1lå lovar 3+) 
  2/3ahö  invit+ med (5)6+ färg  
  4NT   Bjud 5 i din lå 

9.7     2NT och överbud i fifärg 
 
Det finns inget överbud för högsta + lägsta! Efter tvåfärgsinkliv, om P dubblar är det straff. 
 
(1x)  2x  55 båda högsta. Svaret 2NT är enligt Lebensohl se nedan 
(1x) 2NT  55 båda lägsta objudna. Efter (1lå) 2NT visar svaret  3lå ♥-stöd och invit+. 
(1lå) 3lå  Naturligt konstruktivt 
(1hö) 3hö  Hållfråga 
 
(1x)  2x (P) 2N   
 3♣   

3pfärg  invit 
   3ahö   ST hö 
   4plå     ST  

9.8      Balansering mot 1x 
 
Hopp      naturligt, 6-korts färg, bra öppningshand  
överbud  2-färgshand  SYSON  
1NT   11-16 
 2♣    Frågar efter hö och styrka  

2♦   11-13   ingen 4-k hö  
2♥    11-13   4-k ♥ kan ha 44 i hö    
2♠    11-13   4-k ♠ 

  2NT    14-16  
   3♣    Frågar igen     
 Transfers   SYSON 
 
2NT   20-21 balans 
   SYSON som direkt inkliv med 2NT mot 2x 

9.9       Mot 1NT  
 
(1NT)  D    15+   
   (2x)   Kravpass tom 2 ♦ dvs D från bägge händer förslag SD 
   (P) -  2♣  kräver 2♦, för avlägg eller 2NT svagt med båda lå    

(P) -  2♦  Stayman invit+ 
   (P) -  2hö   5+korts invit   
   (P/2x) 2NT/3x  Överföring Lebensohl. Visar 5+k, invit+ 
      Samma principer som störd NT 
      Överföring till fi färg visar färgen över 
      3♠ marmic eller 5440.  (Kort spader om fi inte visat färg). 
 
NT försvar gäller även när fi kommit i 1NT och inte visat någon hö. Även i balanseringsläge 
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(1NT) 2♣     Frågar efter hö med:      

a) båda hö 54/45+ 
      b) 4-korts hö + längre lå 
   2♦   ingen hö 
   2♥   4+♥ eller 13 i hö 
   2♠   4+♠ eller 31 i hö 
   2NT   4+♥, invit okrav   

3♣   4+♠, invit okrav 
   3♦   utgångskrav, frågar efter  
      hö, bjud din lägsta hö! 
   3hö   utgångskrav egen 6+hö 
   
(1NT) 2♦           Överföring med 5+♥, Svar enligt överförings-Lebensohl  
  (P) 2♥   
    2♠  46 i hö 
    2NT  64 med  4-k ♣ eller ♦ 
     3lå p/k 
    3lå   55 
    3♥  (6) 7+♥  
   2♠   5+♠, ej krav  
   2NT   Överföring Lebensohl, 5+♣ och invit +  
   3♣   Överföring Lebensohl, 5+♦ och invit +   

3♦   Överföring Lebensohl, stöd 3+♥ 10-12 hp  
  3♥    Stöd, 6-9 
  3 ��    6+♠ och utgångskrav 
 
(1NT) 2♥     Överföring 5+♠. Fortsatt budgivning som efter 2♥ 
 
(1NT) 2♠     6+ lå  
  (P) 2NT   Invit + F1 
    3lå   6+ färg,  
    3hö  6+ i resp ♣/♦ starkt  
  3lå     p/k 
  3hö    5+korts F1 
  4x    Nat, egen färg   
 
(1NT) 2NT    båda lå   

9.10    Efter (1x) p (1NT); (1x) p (1y) p; (1NT) och (1♣) p (1♠=NT-trf) 
 
Om de inte lovat någon hö visar gäller sangförsvaret. 
 
När fi kör transfer till sang efter (1♣) pass (1♠) är det SYSON på sangförsvaret i direkt position. 
 
Dvs i vårt fall 2♣ = hö, 2♦ = 5+ hj, 2♥ = 5+ sp, 2♠ = bra kort med 6lå. 1NT är typ 8-12 med en 
lång lågfärg värd att visa (ledigt bud). 
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Dbl = 15+, det kan ju vara så att vi ska ta fast dem. Om öh återbjuder 1NT borde dbl vara SD, efter 
andra återbud fortsätter vi som om de klivit in mot vår sangöppning.  
 
Om de lovat 4+ hö visar 2lå färgen och 4-k ahö. 

9.11     Mot naturliga 2x  
 
Efter (1x) pass (2x) bjuder vi som efter (2x) pass (pass), men 2NT visar primärt de båda lägsta. 
 
(1hö)  P  (2hö) 2NT    primärt bägge lå. 
(2♣)  P  (P)      2NT    nat 14-18 wide range    
 
Se 2NT modul 2.2 

9.12     Mot 2lå 
 
(2lå)  3lå                båda hö 
          4lå                båda hö 
          4alå               alå + hö 
 

9.13     Mot svaga 2hö 
 
(2hö)  3hö   båda lå 
  4lå    lå + andra hö 
 
 

9.14   3NT är wide range. Svar: 
 
4♣   frågar efter 4-k färger nerifrån  

 4♦   nedgångstransfer  
4hö   invit       

 

9.15    Övrigt 
 
I 2:a hand är D mot OD 3♣, ♠/4♠, annars UD. 
I 4:e hand är D alltid UD, och 4lå mot 3x visar 55 med hö.           OBS !! 
Efter (1x) pass (3x) bjuder vi som om budgivningen gått (3x) pass (pass). 
 

Mot 3♣  3♦  UD   
4♣    55 i hö 

    4♦   55 i ♦ + en hö 
     4hö  p/k 
 Mot 3♦  4♣   55 i ♣ + en hö 
     4hö  p/k  
    4♦   55 i hö  
 Mot 3♥  4♣   55 i ♣ + ♥ 
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    4♦   55 i ru + ♠ 
 
 Mot 3♠  D  OD 
    4♣   UD med bättre ♣ än ♥ 
    4♦   UD med bättre ♦ än ♣ 
 
 Mot 4lå SAT D  UD, kort visad fifärg. Kan vara tunn – senare D visar extra. 

   Pass + D stark balans  
    4reläfärg naturligt 5+färg 
    4fi’s hö 55ahö+lå 
    4NT  55+lå 
 
 Mot 4♥  4NT    55 båda lå 
 
 Mot 4♠  D  OD 
    4NT   55 i 2 färger 

9.16        Mot stark 1♣ 
 
Med  15+ och  3+ defensiv, börja med att passa en gång. Följande gäller (även efter (1♣) p (1♦): 
 
D   minst 4-4 i hö 
1x/2x   naturligt.   
1NT/2NT  lågfärgerna 

9.17        Mot 2♦  Multi 
 
2NT      15-18 
D       13+   
pass följt av D   UD  
(2♦)   D   (2♥)  D   UD  
(2♦)   D   (2♠)  D   OD  
(2♦) - pass - (2hö)  2NT    15-18 SYSON 
(2♦) - pass - (2hö)  3hö    Naturligt 
 
Om (2♦)  D (pass) visar ♦ låtsas vi att fi öppnat med svaga 2♦Om (2♦)  D (pass/RD) ber om 
öppnarens färg bjuder vi direkt bara med 5+ färg. Pass är avvaktande och förnekar inte bra kort. När 
ÖH bjudit 2hö låtsas vi att det är öppningsbudet. 

10     Partnership agreements 
 

10.1  Diverse 
 
Helt uppdaterad version med följande stora förändringar. 
 

1. Förenklad (ändrad) klöverbudgivning 
2. 1 �� visar exakt 4k M i 1,2,4 hand 
3. 2 lå naturligt minst 5k ej 4k hö 
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Vi passar med 11-13 utan 4k hö i 1,2 hand. Tycker vi att handen är stark öppnar vi med 1N. 
3je hand spelar vi gammal slask ruter. 
4de hand 13-15 NT. 
 
Stenberg i 1kl budgivning 
 
Ingen stenberg i klöverbudgivning på 3tricksnivån. 
Om 3H visar 6k färg så sätter 3S trumf. 
Om 3 i mlå visar 6k färg övergår vi till nat budgivning sista hö frågar. 
 
Mot 1N efter pass i förhand 
 
D= 4k H + längre färg 
2x = 5k+ 4k S 
 
Mot multi 
 
(2D) D (2hö) 2N-3x  Trans Lebensohl som störd NT utan att veta fis färg.     
 
Stenberg efter 2hö öppning eller liknande lägen med begränsat intervall 
 
Öppning så begränsad att inte 2 negativa bud behövs. 
 
3hö min 
3x    nat positiv minst Hxx 
 
Def Stenberg dubbel neg endast efter inkliv 1trick 
 
1D – 2Hö 5-9 
1kl (D) 2hö 5-7 
 
 
När är det serious 
 
När trumfen sätts med andra hö vilket förekommer i NT. 
 
1NT-2♣; 2♠-3♥   spader trumf 
 3♠   non serious 
  3NT   serious 
 3NT  serious 
  
1NT-2♣; 2♥-3♠ 
 3NT  spaderkontroll ingen ser/nonser 
 
Om vi fastställt ♥ och fi bjuder 3♠ visar 3NT spaderkontroll 
 
Stenberg defensiv inkliv 1hö 
 
3♣   min och 3hö minmin 
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Stenberg defensiv inkliv/öppning 2hö 
 
3hö min 3x pos min Hxx 
 
XY XYZ-NT 
 
Hopp till 3♣ visar 55 invit i båda fallen canapeinvit med kl görs via 2kl. 
 
När gäller 1hö (D)   
 
När vi öppnar eller kliver in med 1hö som direkt följs av (D) spelar vi transfer fr o m 1NT. 
 
Störning av 1♦ 
 
1♦  (1♥)  D   visar 4+��  
  1 ��   UD, ingen 4+ hö. ÖH bjuder 1NT med 11-13 NT  
  2x       F1 
      2 ��   svagt 
  2NT   invit 
1♦  (1 ��)  D   visar 4+♥ 
1♦  (1NT)  2♣      bägge hö 

(1NT) 2♣    Frågar efter hö med:      
  

(1NT) 2♦          Överföring med 5+♥, Svar enligt överförings-Lebensohl  
   
 

(1NT) 2♥    Överföring 5+♠. Fortsatt budgivning som efter 2♥ 
(1NT) 2♠    6+ lå  
(1NT) 2NT    båda lå   

 
1♦  (2x)     2y   okrav 
 
Transfer lebensohl fr o m 2N fifärg = kortfärg (hållfråga) som om vi öppnat med 1 svag NT. ÖH kan 
bryta med lång lå 
 
När ÖH visar 4-stöd med 1rö-1hö; 2NT har han 5+ ÖF och en kortfärg. 
Bjud 3hö 5422 och 4441 och max 
 
Inga steg för renonser i invävd stenberg. 
Kortfärg visas stegvis renonser med ’naturliga’ hopp. 

 
Diverse  
 

• 1x - 1NT – 2NT entydigt 6-4 med färgen under öf 
• 1NT- 2rö -2 phö – 3lå GF 
• 2NT modul efter 1♣-1♦-1♥-1�� 
• 1♦-1♥-1 ��-2NT    
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10.2    När fi bjuder konventionella bud 
 
Om fi antingen visar specifik färg 5+ på 2-tricksnivån eller högre eller visar stöd med bud under 2öf så 
är bud i deras färg en UD med stöd i samtliga objudna färger (55 om två färger är visade).  
 
D är utspelsvisande på 3+ läget och när det finns en UD på 2-läget.  
I övriga lägen där fi visar specifik färg eller stöd i färg är D UD av visade färg(er).  
 
Om fi inte visar specifik färg eller stöd i färg (t ex 1♠ överföring till 1NT) är D = 15+. 
 

        Mot transfer till 1hö 
 
(1♣)  pass   (1röd)  D    UD av visad hö  
    1 i visad hö   naturligt 
    2 i visad hö   55 i 2 högsta 
 
Efter (1♣)  pass  (1röd ) fortsätter vi som om 3:e hand öppnat med 1hö.  ♣ behandlas som  
objuden. Men när andra hand bjöd kvarstår 2öf som kravbud. 

10.3    Fi dubblar vår överföring 
 
Om det är på låg nivå visar accept stöd. 3-k när man redan lovat balans, annars minst Hx. 
På 4-läget visar accept bara att man tål utspel i färgen. 

10.4    Fråga eller visa håll  
 
Sista hö frågar alltid. 
När 2 färger är objudna (av oss) och båda objudna kan bjudas under 3NT visas håll. 
När 1 färg är objuden, frågar det efter håll . 

10.5    Kravpass  
 
Det är bara kravpass vid konkurrensbudgivning på 4/5 läget om vi har etablerat utgångskrav. 
2 över 1 eller pos svar på 1kl.  
 
När pass skulle vara krav är D på 4♠varnande med styrka i fifärg, D på 5-läget allmänt varnande. 

10.6    Manco 
 
MANCO används bara när fi dubblar 4:e färg eller om vi bjuder deras färg som hållfråga  
 
RD   minst xx/inget håll  
Pass   håll eller halvhåll  - RD frågar efter håll. 
NT-bud   dubbelhåll  
Färgbud  singel i deras färg  
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11    Carding 
11.1    Utspel   
 
10-12 mot färg 
11-regel mot NT i första stick, 10-12 därefter 
10-12 från honnörer. men J/10 lovar 0 eller 1 högre högsta från mellansekvens både NT och färg. 
 
Utspel från hackor i NT primärt attityd: näst högsta eller högsta.  

11.2    Markeringar och vändor  
 
UDCA 
Kung mot 5/6 läget frågar efter längd. Gäller även mot spärrbud typ 4hö 
Alltid lägsta från 2-korts när ett ess spelas ut mot färg 
Markeringar är bara informativa inte tvingande  
 
S/M/L/O med inslag av preferensmarkeringar  

• Vändor genom spelföraren 10-12 (2:a 4:e LR/AM) 
• Vändor i partnerns färg och genom träkarlen 10-12 
• Vi markerar det partnern mest av allt behöver veta. Denna princip har förtur i alla 

bridgelogiska lägen. Våra markeringar är information till partnern inte kommando: 
o Aktiv Oddball både NT och färg 
o Honnör (ej A) vill normalt att pd lägger H under. 
o Kan tänka mig att spela ut J från QJ98x. 
o Q ut vill ha högmarkering för T. 
o Kung ut kan vara från AK i gemensam eller p färg. P högmarkerar för dam (eller äss 

om du spelat ut från Kx) 
o 3:e ut från 6k i färg 
o Högt ut från jämt antal när vi stöttat varandra  
o Längdmarkering har förtur vid hold-up lägen och cash-out lägen 
o Färgpreferens gäller när längdmarkering är ointressant både NT och färg.  
o Färgpreferens gäller också när vi bekänner i en egen visad 6+färg. Mellankortet är 

neutral högmarkering, lågt/högt visar preferens mellan övriga färger. 
o Lavinthal gäller när vi vill ha stöld eller vill visa var vår ingång finns för att casha stick i 

rest färg. 
o Schneider vid första sak i ospelad färg och när vi bekänner på partnerns utspel eller 

vända, nästa kort är längdmarkering. 
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