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Öppning med 1 i färg

 Styrkan för öppning 1 i färg är 12-21 hp

 Med 5-korts (hö) kan 11 hp räcka

 Öppna med din längsta färg!!
Med två femkortsfärger öppna med högsta färgen

 Utan femkortsfärg
Med system 5-korts hö

Öppna med längsta lågfärg
Med lika längd i lågfärger

Öppna med ruter om du har 4-4
Öppna med klöver om du har 3-3

Med 4-korts öppningar
Välj Hj, Sp, bästa lågfärg
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Öppning

 Styrkan för öppning 1 i färg är 12-21 hp

Öppningshandens andra bud visar handtyp
NT-bud visar balanshand
Ny färg visar på minst 5-korts och 4-korts och är 
krav för partnern att bjuda igen (Rondkrav)

 Vårt starkaste bud är 2 klöver som lovar 22 poäng

Partnern bjuder (oftast) 2Ru som ber om mer 
information

NT-bud visar 22-24, 25-27 osv
Färgbud lovar 5-kortsfärg och obalanserad hand
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Balanserade händer

 Med 12-14 öppna med 1 i färg och bjud sedan NT på 
närmaste nivå  
 1Hj – 1Sp – 1NT 
 1Hj – 2Ru – 2NT
 Med 15-17 öppna med 1NT
 Med 18-19 öppna med 1 i färg och bjud sedan NT på 

nästa nivå 
 1Hj – 1Sp – 2NT
 1Hj – 2Ru – 3NT

 Med 20-21 öppna med 2NT
 Med 22-24 öppna med 2Kl och bjud sedan NT på närmaste 

nivå
 2Kl – 2Ru – 2NT
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Svarshanden

 En svarshand har 6-28 hp
 Under 6 hp kan du passa
Med 5 poäng får du bjuda
 Bud på 1-läget lovar 4-kortsfärg
 Budet 1NT 

förnekar högre 4-korts färg
 förnekar (vid 5-korts hö) 3-korts stöd om   

partnern öppnat med 1Hö
 lovar 6-11 hp

Med 12 hp kan du bjuda 2 över 1
Budet är utgångskrav
Med fyrkortsfärger, bjud närmaste färg
Efter 1Sp lovar 2Hj 5-kortsfärg
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Svarsbud på en i högfärg

 Ministyrka 6-9(10) hsp

 Invitstyrka 10-12 hsp

 Utgångsstyrka 12-18 hsp

 Slamzonen 19+ hsp

Den stora skillnaden med 5-kortsöppningar mot 
4-kortsöppningar är att kunna värdera den 
extra trumfen vid 4-stöd med ev. stöldvärden
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Stödpoäng vid svar på en i högfärg

 Med 3-stöd får du följande poäng för kortfärger

 Renons ger 3 poäng
 Singel ger 2 poäng
 Dubbelton ger 1 poäng

 Men tänk på att då inte räkna hp i färgen
 Har du honnör i färgen väljer du bästa utslag

 Med 4-stöd får du följande poäng för kortfärger

 Renons ger 5 poäng
 Singel ger 3 poäng
 Dubbelton ger 1 poäng

 Men tänk på att då inte räkna hp i färgen
 Har du honnör i färgen väljer du bästa utslag
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Med 3- eller 4-stöd 12+

 2 över 1  Kan vara 3-stöd och då 12+ 

 ”2 över 1” är numera 12+ och krav till 
utgång

 Efter ”2 över 1” är svarshanden senare 
bud i partners högfärg 3-stöd

 2NT 12+ 4-korts

 Stenbergs är minst krav till utgång men 
också mild slaminvit och därför är det 
viktigt att visa 4-stöd
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Sammanfattar

Öppningshandens styrka
 12-14 Minimal öppning
 15-17 Medelstark hand
 18-19 Stark hand
 20-21 Starkare hand
 22+ Överstark hand

Svarshanden styrka
 6-10 minimum
 10-12 invit
 12+ utgång


