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Repetition 1 



1-3-5 REGELN 

a)♥QJ105  Spela ut ♥Q, högsta från sekvens  

 

b)♦K1052  Spela ut ♦5, 3:e kortet uppifrån 

 

c)♠AJ742  Spela ut ♠2, 5:e kortet uppifrån 

   (lägsta kortet från 5-kortsfärg) 

 

d)♣95  Spela ut ♣9, högsta kortet från  

   2-kortsfärg 

 

e)♠10742  Spela ut ♠4, 3:e kortet uppifrån 
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STYRKEMARKERINGEN 

 Lågt kort är positivt 

 Lågt kort är en signal till partnern att spela den 

färgen 

 Högt kort (hög hacka) är negativt 

 Högt kort (hög hacka) varnar partnern för 

fortsättning i färgen 
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STYRKEMARKERINGEN 

♥87 

 A)         ♥KQ1064          ♥952 

♥AJ3 

    

♥87 

 B)         ♥KQ1064          ♥J52 

 ♥A93 

        

I fall A ska du lägga ♥9 som varnar för fortsättning. 

I fall B ska du lägga ♥2 som uppmanar fortsättning. 
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LÄNGMARKERINGEN 

 Används när spelföraren spelar en färg 

 Lågt kort visar jämnt antal 

 Högt kort visar udda antal 
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STENBERGS 2NT I HÖGFÄRG 

Visar stöd i högfärgen 

Är utgångskrav 

Förnekar renons 

Används även i störd budgivning 
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ÖPPNINGSHANDENS SVARSBUD 

 1♥/♠–2NT 
 

 3♣ = Minimum 

 3♦ = 16+ hp förnekar singel 

 3♥ = 16(15)+ hp Singel ♣ 

 3♠ = 16(15)+ hp Singel ♦ 

 3NT = 16(15)+ hp Singel andra HÖ 

 4♣ = Renons 

 4♦ = Renons 

 4♥ = Renons andra HÖ 
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SVARSHANDENS ANDRA BUD 

 1♥/♠–2NT 
3♣ (minimum) 

 

 3♦ = Frågar efter singel (reläbud) 

 3♥ = Singel ♣ 
 3♠ = Singel ♦ 
 3NT = Singel andra HÖ 
 4♥ = Slutbud 
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ÖPPNINGSHANDENS TREDJE SVARSBUD 

 1♥/♠–2NT 
3♣- 3♦  

 

 3♥ = Singel ♣ 
 3♠ = Singel ♦ 
 3NT = Singel andra HÖ 

 4♥/♠ = Ingen singel 
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RENONSSPLINTER 

1♥ 
 

3♠ = Renons, UK, stöd i ♥ 

4♣ = Renons, UK, stöd i ♥ 

4♦ = Renons, UK, stöd i ♥ 
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RENONSSPLINTER 

1♠ 
 

4♣ = Renons, UK, stöd i ♠ 

4♦ = Renons, UK, stöd i ♠ 

4♥ = Renons, UK, stöd i ♠ 
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 BÖES 2NT  

Visar minst 5-5 i de två lägsta 

objudna färgerna 

Är ett ”hoppinkliv” 

Budet lovar minst öppningshand 
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EFTER 1♥-2NT-PASS 
     

3♣ = Förslag att spela   

3♦ = Förslag att spela  

3NT = Förslag att spela  

4♣ = Invit till 5♣ 

4♦ = Invit till 5♦ 

Övriga bud är naturliga 
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 TVÅFÄRGSVISANDE ÖVERBUD 

Man bjuder motståndarnas färg på  

 2-tricksnivån    

Lovar minst 5-5 i den högsta objudna 

färgen och en färg till 

Budet lovar minst öppningshand 
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EFTER 1♥-2♥-PASS 
     

2♠ = Förslag att spela (kan vara 

ett nödbud med 2korts ♠     

2NT = Frågar efter sidofärgen 

3♠ = Invit till 4♠ 

Övriga bud är naturliga 
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1-3-5 REGELN 

Vilket kort spelar du ut? 
 

a)♥KQJ82 
 
b)♠A1052 
 
c)♣72 
 
d)♠K103 
 
e)♥KJ853 
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MARKERINGAR 

Din partner spelar ut ♥A, vilket kort lägger du? 

  

♥1074 

 a)  Utspel ♥A      ♥Q92 

 

 

 ♥1074 

 b)  Utspel ♥A      ♥962 

 

  

♥1074 

 c)  Utspel ♥A      ♥92 
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VAD BJUDER DU? 

1♥ -2NT (ostört) 
 

A)♠QJ105 

 ♥AQ1062 

 ♦KJ63 

 ♣-   

 

B) ♠8 

  ♥QJ10632 

  ♦KQJ6 

  ♣AK    
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VAD BJUDER DU? 

1♥-pass 
 

A)♠Q1052 

 ♥AQ1062 

 ♦KJ62 

 ♣-  

 

B) ♠- 

  ♥KJ106 

  ♦Q106542 

  ♣AK5    
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VAD BJUDER DU? 

1♥-2♥-pass 
 

A)♠1052 

 ♥K1062 

 ♦KJ65 

 ♣10 5  

 

B) ♠82 

  ♥J106 

  ♦10652 

  ♣K1096    
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