
Grundkurs B – Facit till extrauppgifter

Extrauppgifter, kap 1

Uppgift 1

 Väst  Öst
 11   1s
 2s   pass

Med 4-4 i högfärgerna ska Väst öppna 
med 11. Öst svarar 1s för att visa 
minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Väst 
har en minimiöppning och höjer till 2s 
som berättar om 13–15 stp.

Uppgift 2

 Väst   Öst
 12   32
 3NT   pass

Väst har 15 hp och öppningsbudet 12 
är självklart. Öst inviterar till utgång 
genom att hoppa till 32 som visar minst 
fyrkorts ruterstöd och 11–12 stp. 32 
förnekar också högfärg. Väst har håll 
i alla färger och bör bjuda 3NT. När 
man har en gemensam lågfärg är 3NT 
oftast ett bättre kontrakt än 5 i lågfärg. 
Den här gången bör det inte vara några 
problem med att gå hem i 3NT, medan 
52 normalt går en straff.

Uppgift 3

 Väst   Öst
 2NT   6NT
 pass

Med 21 hp och en jämn hand ska Väst 
öppna med 2NT (20–21 hp). Öst har 
hela 13 hp och vet att man tillsammans 
förfogar över 33–34 hp. Därför bjuder 
Öst 6NT med sin jämna hand.
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Grundkurs B – Facit till extrauppgifter

Extrauppgifter, kap 2

Uppgift 1
Väst öppnar med med 11 och Öst 
inviterar till utgång genom att hoppa till 
31. Det visar 11–12 stp och trumfstöd 
– alltså minst fyrkorts hjärter. Väst 
accepterar inviten och lägger på till 
utgång.

Uppgift 2
Efter Västs 12-öppning hoppar Öst 
till 2NT som Stenbergs 2NT. Det visar 
minst fyrkortsstöd i ruter och minst 13 
stp. 2NT är utgångskrav. Västs 3NT 
berättar om en jämn hand med 12–14 
hp och Öst väljer det kontraktet, snarare 
än 52.

Uppgift 3
Väst öppnar med 11 och Öst svarar 
1s som är rondkrav och lovar minst 
fyrkorts spader. När Väst återbjuder 
22 berättar han om en tvåfärgshand, 
alltså minst 5-4-fördelning. Öst hoppar 
till utgång och måste ha exakt trekorts 
hjärterstöd efterom han inte höjde 
hjärtern i första budronden samt minst 
13 stp.

Uppgift 4
Efter Västs 11-öppning bjuder Öst 
Stenbergs 2NT (trumfstöd och minst 
13 stp). Väst visar med 31 att han 
har tilläggsvärden (minst 16 stp). Öst 
hoppar till 4NT som essfråga och Väst 
visar med 51 att han har två ess av fem 
(trumfkungen räknas som ett femte 
ess). Öst höjer till lillslam i hjärter.
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Extrauppgifter, kap 3

Uppgift 1

 Väst   Öst
 12   11
 31   41
 pass

Väst öppnar i sin längsta färg och Öst 
svarar 11 som är rondkrav och lovar 
minst fyrkortsfärg. Med 18 stp har Väst 
maximum för att bjuda 31 (16–18 stp). 
Med 11 stp ska Öst höja till utgång.

Uppgift 2

 Väst  Öst
 11   1s
 4s   4NT
 5s  6s
 pass

Väst har en riktigt stark hand och inleder 
med att öppna med 11. När Öst kräver 
för en rond och visar sin spaderfärg 
växer Västs hand i styrka eftersom en 
gemensam trumffärg hittats. Väst har 
20 stp vilket är tillräckligt för att bjuda 
utgång mittemot Östs minst 6 hp. Med 
14 stp vet Öst att det finns gemensam 
styrka för slam. Han fortsätter med 
essfrågan 4NT för att kontrollera att 
man har tillräckligt många ess. När 
Väst visar tre ess med 5s vet Öst att 
man saknar ett ess och 6s blir det 
logiska slutbudet.

Uppgift 3

 Väst   Öst
 11   2c
 3c   3NT
 pass

Väst öppnar med 11 och Öst bjuder 
2-över-1 med sina 14 hp. Väst har 
trumfstöd i klöver och höjer Östs färg. 
Med bra håll i de objudna färgerna bör 
Öst välja att spela 3NT, snarare än 5c.

Lägg märke till att 5c inte går hem 
eftersom motståndarna har tre stick 
i högfärgerna, medan 3NT alltid går 
hem.
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Grundkurs B – Facit till extrauppgifter

Extrauppgifter, kap 4

Uppgift 1

 Väst   Öst
 11   1s
 22   41
 pass

Väst öppnar med 11 och Öst svarar 1s 
som är rondkrav med minst fyrkorts 
spader. Väst har en tvåfärgshand och 
visar sin andra färg med budet 22. 
Nu vet Öst att det finns en gemensam 
trumffärg i hjärter och med 13 stp 
hoppar Öst till utgång.

Uppgift 2

 Väst   Öst
 11  1s
 21  41
 pass

När Väst i andra budronden bjuder om 
sin hjärterfärg visar han en enfärgshand, 
alltså minst sexkorts hjärter, och 
minimum (12–14 hp). Öst vet då att 
hjärtern duger bra som trumffärg och 
att den gemensamma styrkan räcker till 
utgång. Därför är 41 rätt bud.

Uppgift 3

 Väst   Öst
 12   1s
 2NT   4s
 pass

Med 4-4 i lågfärgerna öppnar Väst i sin 
bästa lågfärg eftersom han är för stark 
för att öppna med 1NT. Öst bjuder 
rondkravet 1s och Väst hoppar till 2NT 
som visar 18–19 hp samt en jämn hand. 
Med sexkorts spader vet Öst att man 
har en gemensam trumffärg och med 9 
stp bjuder han utgång.
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Extrauppgifter, kap 5

Uppgift 1
Väst öppnar med med 11 och Öst visar 
med 1NT 6–10 hp och förnekar såväl 
trumfstöd i hjärter som minst fyrkorts 
spader. Västs höjning till 2NT berättar 
om 18–19 hp och en jämn hand. Öst 
lägger på till utgång.

Uppgift 2
Efter Västs 1c-öppning kräver Öst 
för en rond med 11 som visar minst 
fyrkorts hjärter och minst 6 hp. Väst 
visar en tvåfärgshand med återbudet 1s 
och Öst hoppar till 31 som är invit till 
utgång med sexkorts hjärter och 11–12 
hp. Väst accepterar inviten och höjer 
till utgång.

Uppgift 3
Den här gången har Öst en tvåfärgshand 
i och med att han återbjuder 2c som 
berättar om minst femkorts hjärter 
och minst fyrkorts klöver. Öst hoppar 
till 31 som visar 11–12 stp och 
exakt trekortsstöd i hjärter. Väst har 
tilläggsvärden och höjer till utgång.
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Extrauppgifter, kap 6

Uppgift 1
Väst öppnar med 1NT (15–17 hp) Öst 
högfärgsfrågar med 2c som lovar minst 
8/9 hp. Väst berättar om minst fyrkorts 
hjärter med 21 och när Öst hoppar till 
utgång visar han trumfstöd samt 10–15 
stp.

Uppgift 2
Efter samma inledande två bud som 
i uppgift 1 visar Väst minst fyrkorts 
spader och förnekar samtidigt fyrkorts 
hjärter (med 4-4 i högfärgerna svarar 
Väst alltid 21). När Öst hoppar till 
3NT har han 10–15 hp och inget stöd 
i spader. Eftersom Öst högfärgsfrågade 
måste han ha fyrkorts hjärter eftersom 
han inte hade fyrkorts spader.

Uppgift 3
Den här gången förnekar Väst fyrkorts 
eller femkorts högfärg genom att svara 
22 på högfärgsfrågan 2c. Öst inviterar 
till utgång genom att bjuda 2NT (8–9 
hp) och Väst accepterar med maximum 
för sin sangöppning.
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Uppgift 4
Väst visar minst fyrkorts hjärter efter 
högfärgsfrågan 2c och när Öst hoppar 
till 3NT berättar han om fyrkorts spader 
och 10–15 hp. Om Öst inte hade haft 
någon högfärg hade han inte svarat 2c. 
Därför kan Väst, med 4-4 i högfärgerna, 
korrigera till 4s.
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Extrauppgifter, kap 7

Uppgift 1
Efter Västs sangöppning (15–17 hp) 
bjuder Öst överföringsbudet 22 som 
visar minst femkorts hjärter, men inte 
säger någonting om styrkan. Väst ska 
alltid bjuda 21 och när Öst passar på 
det har han en svag hand (0–7 hp) och 
minst femkorts hjärterfärg.

Uppgift 2
Öst bjuder överföringsbudet 21, som 
visar minst femkorts spader, efter 
Västs sangöppning. Väst ska bjuda 2s 
och Östs 3NT visar nu exakt femkorts 
spaderfärg och styrka för utgång  
(10–15 hp). Väst passar på 3NT och bör 
då bara ha tvåkorts spader eftersom han 
med tre eller fler spader korrigerat till 
4s.

Uppgift 3
När Öst svarar 22 visar han minst 
femkorts hjärter. Väst bjuder 21 som 
inte säger någonting om hans hand 
eftersom han måste acceptera över-
föringen. Östs hopp till 41 visar minst 
sexkorts hjärter och styrka för utgång 
(10–15 stp).
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Uppgift 4
Östs 22 visar minst femkorts hjärter 
och Väst måste bjuda 21 eftersom Öst 
kan vara mycket svag. När Öst följer 
upp med 3NT berättar han om exakt 
femkorts hjärter och 10–15 hp. Västs 
41 visar minst trekortsstöd i hjärter.



Extrauppgifter, kap 8

Uppgift 1

 Väst  Nord  Öst  Syd
  12  2c  pass
 3NT  pass  pass  pass

Öst kliver in med 2c som visar 10–16 
hp och normalt en minst sexkorts klöver. 
Väst har 13 hp och ett bra ruterhåll. Det 
är tillräckligt för att bjuda utgång. Med 
en gemensam trumf i lågfärg är det som 
vanligt bättre att försöka spela 3NT 
snarare än 5 i lågfärg.

Uppgift 2

 Väst  Nord  Öst  Syd
  12  1s  pass
 3s pass  4s  pass
 pass  pass

Östs 1s-inkliv berättar om minst 
femkorts spader och 10–16 hp. Med 12 
stp hoppar Väst till 3s (11–12 stp) som 
är invit. Öst har 16 stp och accepterar 
genom att höja till 4s.

Uppgift 3

 Väst  Nord  Öst  Syd
  12  11  pass
 1s  pass  4s  pass
 pass pass

Öst kliver in med 11 (minst femkorts-
färg och 10–16 hp). Väst svarar 1s som 
visar minst 10 hp och även det budet 
lovar minst femkortsfärg. 1s är krav 
för en rond. När Väst bjuder spader 
växer Östs hand till 17 stp varför 4s är 
ett logiskt bud.
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Extrauppgifter, kap 9

Uppgift 1

 Väst  Nord  Öst  Syd
  11  1NT  pass
 21  pass  2s  pass
 3s  pass  4s  pass
 pass  pass

Öst kliver in med 1NT (15–17 hp) och 
visar en jämn hand med hjärterhåll. 
Väst överför till spader med 21 och 
höjer sedan till 3s som är inviterande 
och lovar minst sexkorts spader. Öst 
har tillägg och lägger på till utgång.

Uppgift 2

 Väst  Nord  Öst  Syd
  11  D  pass
 32  pass  3NT  pass
 pass  pass

Efter Östs upplysningsdubbling hoppar 
Väst till 32 för att invitera till utgång. 
Öst accepterar inviten och provar med 
3NT eftersom han har en balanserad 
hand med håll i motståndarnas hjär-
terfärg.

Uppgift 3

 Väst  Nord  Öst  Syd
  11  D  pass
 2s  pass  4s  pass
 pass  pass

Öst har en idealisk fördelning för en UD 
och Väst bör hoppa till 2s för att visa 
6–10 stp och minst femkorts spader. 
Öst har 19 stp och bjuder utgång.
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Extrauppgifter, kap 10

Uppgift 1
Väst öppnar med kravbudet 2c och Öst 
svarar 22 som ber Väst att beskriva sin 
hand. När Väst återkommer med 2s 
visar det minst femkortsfärg. Öst visar 
en minst femkorts klöverfärg med 3c 
och Väst bjuder sin andra färg, hjärtern 
som visar minst 5-4-fördelning. Öst har 
trumfstöd i hjärter och höjer till utgång.

Uppgift 2
Efter Västs 2c-öppning bjuder Öst 
obligatoriska 22. Västs 2NT berättar 
om en balanserad hand med 22–24 hp. 
Öst högfärgsfrågar med 3c och Väst 
visar sin spaderfärg. Öst bör ha 11–12 
hp för att bjuda 6NT – då vet han ju att 
paret tillsammans förfogar över 33–36 
hp. Eftersom Väst högfärgsfrågade och 
inte hade trumfstöd i spader måste han 
ha exakt fyrkorts hjärter.

Uppgift 3
Den här gången visar Väst minst 
femkorts hjärter och Öst bjuder 2s som 
lovar minst femkortsfärg. När Väst 
bjuder om hjärtern måste han ha minst 
sexkortsfärg. Öst frågar efter essen med 
4NT och Västs 51 visar två ess av fem. 
Öst höjer till lillslam.
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Extrauppgifter, kap 11

Uppgift 1

 Väst  Nord  Öst  Syd
  21  3c  pass
 3s  pass  3NT  pass
 pass pass

Öst kliver in med 3c som visar öpp-
ningsstyrka och normalt minst sex-
kortsfärg. Väst kräver för en rond med 
3s som lovar minst femkortsfärg. Öst 
har inget trumfstöd i spader och bör 
bjuda 3NT eftersom han har håll i 
motståndarnas färg. Väst har inget att 
tillägga.

Uppgift 2

 Väst  Nord  Öst  Syd
  21  2NT  pass
 3c  pass  3s  pass
 4s  pass  pass  pass

Öst har 16 hp, en jämn hand och håll 
i motståndarnas hjärterfärg. Det visar 
han genom att kliva in med 2NT som 
lovar 15–17 eller möjligen 18 hp. Väst 
frågar efter högfärg med 3c och höjer 
sedan till utgång när Öst redovisar sin 
spaderfärg.

Uppgift 3

 Väst  Nord  Öst  Syd
  21  D  pass
 4s  pass  pass  pass

Öst har en bra hand för en UD. Med 12 
stp och en bra femkorts spaderfärg bör 
Väst absolut satsa på utgång.
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