4.1.A
V N Ö

S
1♥

1♠ 2♥

Syd har förbisett att det är Öst som är giv och öppnar 1♥. Inklivet 2♥ visar minst 5 korts ♥,
och 10-16 hp (kanske lite svagare).

Nord vet av det återtagna budet utom tur att inklivet inte är mycket svagt, men det korrigerade
budet har liknande betydelse och är därför ett jämförbart bud.

4.1.B
V N Ö

S

1♠ 1♥
2♥
Här har Syd inte sett Östs öppning och försökte öppna med 1♥.

När budet ändras till inklivet 2♥är det på liknande sätt ett jämförbart bud.

4.1.C
V N Ö

S
1♣

1♥ 2♣
Syd har förbisett att det är Öst som är giv och försöker öppna 1♣. Inklivet visar minst 5 korts
♣ medan öppningsbudet kan vara gjort med 3-korts ♣. Inklivet lovar 8+ hp (kanske till och
med mindre), medan öppningsbudet 11+ hp.

Informationen om färglängd är oproblematisk (det nya budet är mer precis än det återtagna
vad det gäller färglängder. Däremot vet nu Syd att Nord inte har bara 8-10 hp. Dock är det en
liten del av händer som öppnas med 1♣ så budet är ett jämförbart bud.

4.1.D
V N Ö

S
1♥

1♣ 1♥
NS spelar så att färginkliv efter 1♣ förnekar öppningsstyrka. Har man öppningsstyrka så
måste man börja med UD även om man har en 5-kortsfärg.
Givet denna överenskommelse, så finns det knappast några händer som passar in både på
öppning 1♥ och inklivet 1♥, så i den situationen är 1

inte ett jämförbart bud. .

4.2 Exempel: Öppningsbud blir en UD
V N Ö

S
1♦

1♥ dbl
Öppningen 1♦ visar 4+♦. Dubblingen är en vanlig UD, som med en minimal öppningshand
lovar anpassning till de andra färgerna, men som också kan innehålla starkare händer.

I stort sett har UD samma betydelse som öppningsbudet 1♦. Men öppningen 1♦ utesluter
emellertid många händer som inte har 4+♦., så i denna situation är UD inte ett jämförbart
bud.

4.3 Exempel: Öppning blir ett svarsbud
4.3.A
V N

Ö

S
1♥

1♣ pass 1♥
Enligt NS:s överenskommelse visar öppningsbudet minst 5 ♥. Svarsbudet visar lovar 4♥ och
minst 6 hp.

Det betyder att det finns många händer som passar in på inklivet 1♥ men utesluts av det
återtagna öppningsbudet 1♥. Svarsbudet 1♥ är därför inte ett jämförbart bud

4.3.B
V N

Ö

S
1♥

1♠ pass 2♥
Enligt NS: s överenskommelse visas svarsbudet minst 5 ♥ och åtminstone omkring 10 hp. Det
kan vara lite svagare än öppningsbudet, vilket också visar en 5korts-färg.

Här är det bara ett fåtal händer med vilka man bjuder 2♥, men inte öppnar 1♥ så budet är ett
jämförbart bud.

4.4 Exempel: Öppning blir ett stödbud
V N

Ö

S
1♥

1♥ pass 2NT
a) NS spelar med en variant av Stenbergs där svaret 2NT visar åtminstone tre kortsstöd
och är krav till utgång, medan öppning 1♥ visar åtminstone 5-korts ♥.
b) NS spelar med öppning 1♥ som visar åtminstone 4-korts ♥. och att 2NT visar minst 4
korts stöd

a) Nord vet från det återtagna budet 1♥ att Syd inte bara har 3 korts ♥, utn att han har
minst 5 korts ♥. Denna information utesluter de flesta händer som bjuder 2NT så
2NTär inte ett jämförbart bud.

b) Här är det inga problem. Samma betydelse = ett jämförbart bud.

4.5 Exempel: Svag 2-öppning blir ett inkliv
V N

Ö

S
2♠

1NT 2♠
Öppningen 2♠ visar en svag hand med en 6-kortsfärg, typiskt 5-10 hp. Inklivet 2♠ är också
naturlig, men är nu vanligtvis en lite starkare hand, kanske 10-15 hp.
Det finns därför inte många händer som bjuder bägge buden, så det är uppenbart att budet inte
är ett jämförbart bud.

4.6 Exempel: Inkliv ett steg högre
V

N

Ö

S

1♥ pass 2♦ 2♣
3♣
Syd korrigerar det otillräckliga budet 2♣ till 3♣.
Det är uppenbart att 3♣ kräver lite bättre fördelning eller lite bättre styrka än 2♣, men trots allt
är det inte många händer som bjuder 2♣ men inte 3♣, så 3♣ är ett jämförbart bud.

4.7 Exempel: Negativ dubbling
V N

Ö

S

1♣ 1♠ 1♥
dbl
Syd märker inte Östs inkliv. Syds 1♥ visar 6+ hp med minst 4 –korts ♥.
Dubbelt en negativ dubbling som visar minst minst 4-korts ♥ , ca.7 + hp och viss tolerans för
lågfärger.

Det återtagna budet ger Nord den extra informationen att Syd inte skulle ha bjudit 1♦ i en
ostörd budgivning, men trots allt är informationen endast begränsad till få
händer. Dubblingen är därför ett jämförbart bud.

4.8.A
V

N

Ö

S

1NT 2♠ 2♦
3♥
Syd märker inte Östs inkliv. 2♦ var avsedd som överföring till ♥ och lovar minst 5-korts ♥.
Efter inklivet är 3♥ utgångskrav med minst 5-korts ♥.
Mängden av händer med vilka man bjuder 3♥ är helt enkelt en delmängd av händer med vilka
man bjuder 2♦, så 3♥ är klart ett jämförbart bud.

4.8.B
V

N

Ö

S

1NT 2♠

2♦
2NT

NS har kommit överens om 2NT som enkelt Lebensohl, som bjuds med en hand som vill
tävla i sin egen färg på 3-tretricksnivå. Det är Syds avsikt att konkurrera i ♥ om inte ÖV stör
mer. Enligt konventionen måste Nord bjuda 3♣, och Syd kan då ange sin färg (eller passa om
den är ♣).
Här finns det många händer med vilka man bjuder 2NT men inte 2♦, så 2NT är inte ett
jämförbart bud. Det är sant att i den fortsatta budgivningen kommer den extra informationen
inte spela någon roll, men lagen kräver att det ska vara fallet när budet bjuds och inte bara
senare.

4.9 Exempel: Sangöppning blir en sanginkliv
V N Ö

S
1NT

1♦ 1NT
a) Öppningen 1NT visar 15-17 hp medan inklivet 1NT visar 15-18 hp och håll i ♦.
b) Öppningen 1NT visar 12-14 hp medan inklivet 1NT visar 15-18 hp och håll i ♦.
a) Den lilla skillnaden i poängstyrka hindrar inte att inklivet 1NT är ett jämförbart bud.

b) Här finns det inga händer som passar på bägge buden, så inklivet 1NT är inte ett
jämförbart bud

4.10 Exempel: Pass ändras till 1NT
V N

Ö

S
pass

1♠ pass 1NT
Syd passar utom tur. Nord öppnar nu 1♠, och Syd svarar 1NT (6-9 hp, inget stöd).

Pass utesluter händer med vilka Syd hade öppnat svagt på tvåläget, men annars är mängden av
händer med vilka man svarar 1NT en delmängd av händer med vilka man börjar med pass.
Svaret 1NT här är ett jämförbart bud.

4.11 Exempel: Reläsvar ändras till pass
V N

Ö

S

2♣ 2♠

2♦
pass

Syd har inte sett Östs inkliv på 2♣ (enda krav). NS spelar så att man alltid avgör ett reläsvar
2♦ på öppningen 2 .
Varje bud av Syd har samma eller mer precis betydelse än budet 2♦, då budet 2♦ saknar
betydelse (bjuds med alla händer). Pass är ett jämförbart bud.

