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Presentation 9 

UD 

Kapitel 9 



VAD ÄR DUBBELT? 

Den röda lappen som finns i budlådan 

D eller X 
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DUBBLING (STRAFFDUBBLING) 

Om man inte tror att ett kontrakt 

kommer att gå hem 

Blir dyrare om kontraktet inte går hem 

(för de som spelar kontraktet) 

Går kontraktet hem får man extrapoäng 

(för de som spelar kontraktet) 
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UPPLYSNINGSDUBBLING (UD) 

 Inte så ofta man kan straffdubbla 

(speciellt inte på 1-tricksnivån) 

UD:n utvecklades 

Visar minst 3 kort i objudna färger 

Visar egen öppningshand (minst 12hp) 
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UPPLYSNINGSDUBBLING (UD) 

Motspelaren till höger om dig öppnar med 1♦ 

a) ♠AK102  b)♠A108          c)♠AJ952 

 ♥Q1052        ♥QJ107     ♥Q105  

 ♦6            ♦63      ♦A6  

 ♣KJ105          ♣KQ52         ♣J102  

a) En perfekt hand för en upplysningsdubbling 

b) Även här är dubbelt det rätta budet 

c) Här är det rätta budet 1♠            
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BJUD INTE DUBBELT 

Om du har en 5-korts högfärg (kliv in) 

Om du har en 6-korts lågfärg (kliv in) 
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UD ELLER INKLIV 

Minst 12 hp 

Minst 3 kort i 

objudna färger 

Ej 5-korts högfärg 

Ej 6-korts lågfärg 

 Inkliv på 2-tricksnivån 

6(5)-kortsfärg 12-17hp 

 Inkliv på 1-tricksnivån 

minst 5-kortsfärg 

10-16hp  

UD Inkliv 
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ATT TÄNKA PÅ EFTER EN UD 

Passa bara på en UD om du har 6 kort i 

motståndarnas färg 

Om du passar förvandlas UD:n till en 

straffdubbling (SD) 

Det innebär att ett svar på en UD kan 

vara mycket svagt 
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SVAR EFTER PARTNERNS UD 

Färgbud på lägsta nivå = 0-9hp 

Hopp till 2-tricksnivån = 6-10p 5-kortsfärg 

Hopp till 3-tricksnivån = 11-12p 5-kortsfärg 

 4♠/4♥ = 13-16p 5-kortsfärg 

 1NT = 6-10hp, håll i öppningsfärgen 

 2NT = 11-12hp, håll i öppningsfärgen 

 3NT = 13-16 hp, håll i öppningsfärgen 
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VAD BJUDER DU? 

Motspelaren till höger om dig öppnar med 1♥ 

a) ♠AK1082  b)♠A1082          c)♠AJ52 

 ♥102        ♥J7       ♥Q  

 ♦KQ        ♦KQ63      ♦A863  

 ♣10865          ♣K52         ♣A1053  

         d) ♠A10          

  ♥102       

   ♦KQJ864             

   ♣KJ6               
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VAD BJUDER DU? 

Budgivning har startat 1♣-X-pass 

Nu är det din tur 

a) ♠AK1082  b)♠A108          c)♠J 

 ♥102        ♥1074     ♥K105  

 ♦K6        ♦K106      ♦J86  

 ♣10865          ♣K1052         ♣A109532  

         d) ♠10432          

  ♥108       

   ♦8642             

   ♣862               
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VAD BJUDER DU? 

Budgivning har startat 1♣-X-pass 

Nu är det din tur 

a) ♠AJ1082  b)♠AQ10          c)♠105 

 ♥102        ♥1074     ♥AKJ105  

 ♦K6        ♦K106      ♦J86  

 ♣10865          ♣KJ105         ♣A32  

         d) ♠Q1042          

  ♥K108       

   ♦8642             

   ♣86               
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VAD BJUDER DU? 

Motståndaren till höger om dig öppnar med 1♦ 

Du bjuder dubbelt (UD) sedan går budgivningen 

Pass-2♠-pass 
 

a) ♠A1082  b)♠AQ102          c)♠A105 

 ♥QJ52        ♥KJ74     ♥AK105  

 ♦6         ♦62      ♦86  

 ♣AQJ5          ♣AKJ         ♣Q932  
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