
Kaplan 

Inledning 
Kaplan är av samma typ som Stenbergs 2NT, dvs en konvention (budsystem) för 

att enklare hitta slammar, när anpassningen är god. Stenbergs 2NT används för 

högfärgerna medan Kaplan är för lågfärgerna. 

Denna konvention lämpar sig bäst när man spelar med naturliga lågfärgsöppningar 

och i fyrmannaspel när det är väsentligt att hitta lågfärgsslammar. 

Svarshandens första bud 
När ÖH öppnar budgivningen med 1 har SH följande bud med minst 4-korts 

trumfstöd till sitt förfogande. 

 1NT 6-11 hp med en balanserad hand utan 4-korts sidofärg 

 2Kl 13+ hsp utan 4-korts sidofärg och singelton i sidofärg 

 2NT 11-12 hsp utan 4-korts sidofärg 

 3Kl 6-10 hsp med en obalanserad hand 

 3Ru 13+ hsp med singelton eller renons i ruter 

 3Hj 13+ hsp med singelton eller renons i hjärter 

 3Sp 13+ hsp med singelton eller renons i spader 

Låt oss se på några exempel. 

Partnern har öppnat med 1Kl. Vad bjuder Du? 

a. E8 D84 E64 E9632 

b. 8 D84 E64 EK9632 

c. 82 ED84 E64 E963 

d. D82 D84 K62 E963 

e. 2 84 K632 E98632 

 

a. 2Kl. Med 15 hsp, trumfstöd och utan 4-korts sidofärg är 2Kl det rätta 

budet. Budet är krav till utgång. 

b. 3Sp. Återigen vill Du spela minst utgång. Denna gång bjuder Du 3Sp för att 

visa Din singelton i spader. Om ÖH har t.ex. KD9 i spader och en normal 

öppningsstyrka, kommer ÖH att bjuda 3NT. Ett bud som Du bör passa på. 

c. 1Hj. Sök högfärg. Trots Ditt fina trumfstöd försöker Du hitta en 

gemensam trumffärg i hjärter. Om ÖH nu återkommer med 1NT avslutar 

Du budgivningen med 3NT. 



d. 1NT. Du har en balanserad hand med 11 hp och utan mellankort (boddy). 

Detta är maximalt vad Du får ha för Ditt bud. Med lite mer boddy i korten 

väljer Du i stället budet 2NT, som är invit till utgång 

e. 3Kl. Visserligen har Du 4-korts ruter, men här ska Du ändå bjuda 3Kl för 

att uppnå den spärrande effekt som detta bud har. 

Öppningshandens andra bud 

Efter SHs enkelhöjning 

SH har med enkelhöjningen visat minst 4-korts trumfstöd och krävt till minst 

utgång. Samtidigt vet Du att partnern har minst två kort i varje sidofärg. Efter 

att Du har öppnat med 1Kl och partnern har svarat 2Kl, ska Du fortsätta att 

beskriva Din hand ytterligare. 

 2Ru 12+ hsp med singelton i ruter 

 2Hj 12+ hsp med singelton i hjärter 

 2Sp 12+ hsp med singelton i spader 

 2NT  18-19 hp med en balanserad hand 

 3Kl 12+ hsp med en obalanserad hand utan singelton. 

 3Ru 15+ hp med minst 5-korts klöver och minst 4-korts ruter 

 3Hj 15+ hp med minst 5-korts klöver och minst 4-korts hjärter 

 3Sp 15+ hp med minst 5-korts klöver och minst 4-korts spader 

 3NT 12-14 hp med en balanserad hand 

Du öppnar med 1Kl och Din partner bjuder 2Kl. Vad bjuder Du? 

a. E854 4 E64 EK632 

b. kn98 D84 E6 EK9632 

c. E92 ED8 Kkn4 KD64 

d. KD982 4 E ED9632 

 

a. 2Hj. Du berättar om Din singelton i hjärter men fortfarande är Din styrka 

okänd för Din partner.  

Om SH har ett dubbelhåll i hjärter och en svag hand, visar SH detta genom 

att bjuda 3NT. 

Om SH har t.ex. kn87 är det inte längre aktuellt att spela ett 

sangkontrakt utan minst utgång i klöver. För att ta reda på om den 

gemensamma styrkan räcker till slam, kan SH bjuda 2NT. Nu bjuder ÖH om 

sin lågfärg med 12-15 hsp eller en ny färg med starkare hand. Det senare 

budet visar en kontroll (ess eller kung) i färgen. Om ÖH bjuder om sin 

singeltonfärg visar det renons i färgen. 



b. 3NT. Med en balanserad hand 12-14 hp är det korrekta budet 3NT. 

c. 2NT. Med den starka balanserade handen med 18-19 hp bjuder Du 2NT.  

Om SH bjuder 3NT, som är förslag till slutbud, bör Du passa. 

d. 3Sp. Denna hand visar Du bäst genom att bjuda 3Sp och SH vet nu att Du 

en extremt bra hand med de svarta färgerna.  

Efter SHs dubbelhöjning 
SH har visat minst 4-korts trumfstöd och en obalanserad hand. För att Du ska 

bjuda vidare ska Du ha en bra hand. 

Du har öppnat med 1Ru och partnern bjuder 3Ru. Vad bjuder Du? 

a. D85 D4 Ekn64 E632 

b. K98 D84 EDkn6 EK32 

c. 2 ED82 KDkn43 KD6 

d. K2 4 EK8753 E932 

a. Pass. Med Din minimihand lär det knappast finna en utgång. 

b. 3NT. Med en balanserad hand med 18-19 hp bjuder Du 3NT. 

c. 3Hj. Med 17 hp vill Du gärna invitera till utgång, men Du vet inte om Du ska 

spela utgången i sang eller i ruter. Med 3Hj visar Du att Du har en sidofärg 

i hjärter. Färgen kan i undantagsfall vara på tre kort. 

d. 5Kl. Här hoppas Du på att 5Kl går hem. Skulle det inte göra så, har säkert 

motståndarna missat ett bra kontrakt i någon högfärg. 

 

Efter SHs splinterbud 
Med ett bud i ny färg på 3-tricks nivån tex 3Hj efter öppning i en i lågfärg har 

partnern visat singelton i hjärter med minst 4-korts trumfstöd. Budet är krav 

till utgång. 

Du har öppnat med 1Kl och partnern bjuder 3Hj. Vad bjuder Du? 

a. D8 D42 Ekn6 E6432 

b. 1098 ED8 986 EK32 

c. E2 kn982 K3 EDkn32 

d. Dkn3 1074 E3 EK9432 

a. 5Kl. Med 5Kl visar Du att Du har en minimihand och saknar ett bra håll i 

hjärter. 

b. 3NT. En balanserad hand 12-14 hp med dubbelhåll i hjärter visar ditt bud 

3NT. 

c. 3Sp. Med 14 verksamma honnörspoäng blir Du slamintresserad och 

kontrollbjuder spaderfärgen.  



d. 4Kl. Återigen blir Du slamintresserad efter partnern 3Hj. Detta visar Du 

med 4Kl som samtidigt visar att Du saknar kontroll i spader. 

Kaplan efter inkliv 
Om motspelaren efter Din partners öppning i lågfärg kliver in i budgivningen på 

entricksnivån, bjuder Du som svarshand enligt Kaplan med ett undantag. Budet 

1NT visar nu efter ett inkliv, dvs 8-11hp och ett bra håll i inklivsfärgen. 

Din partner har öppnat med 1Ru och MTH kliver in i budgivningen med 1Sp. Vad 

bjuder Du? 

a. 9865 942 Ekn64 E6 

b. 8 Dkn8 ED986 E832 

c. Kkn82 82 K753 Ekn3 

d. Dkn3 1074 E863 K94 

a. 3Ru. Utan inkliv hade Du kunnat bjuda 1NT. Nu väljer Du det spärrande 

budet 3Ru. 

b. 3Sp. Med 3Sp visar Du Din singelton i spader och partnern kan nu avgöra om 

ett sang- eller ruterkontrakt ska spelas. 

c. 3NT. Det bästa slutbudet är troligen 3NT, varför Du bjuder det. 

Observera att handen inte behöver innehålla fyrkorts ruter. 

d. 1NT. Här väljer Du budet 1NT. Observera att handen inte behöver 

innehålla fyrkorts ruter. 

 


