
SPORADISKT (5b, dec 2018) 

Negativa dubbling 

Den här texten kommer att handla om Negativ Dubbling som är mycket nyttigt 

att kunna. I de tre exemplen från måndagens Lagspel kommer dock ingen av 

de tre givarna att dubblas! Läs vidare så kommer du att förstå varför. 

 

Negativa dubblingen 

används när din partner öppnat 

och 

motståndarna kliver in. 

 

Då kommer du ofta som svarshand att få ett läge där du ibland: 

 Tänker att du har nog till ett bud men inte vet vilket och passar (för övrigt 

direkt oetiskt/olagligt alla vid bordet vet nu att du har något att fundera på 

och du eller din partner kan få bestraffning enligt lagarna). 

 

 Pressar dig och bjuder t ex 2Klöver fast du inte har riktigt 10 HP (som 

brukar krävas för två-läget) 

 

 Att du kanske vill dubbla men ni har inte pratat igenom vad dubblingen 

betyder. 

Negativa dubblingen löser detta! 

Den negativa dubblingen skiljer händer som är direkt svaga från de som är värda 

ett riktigt bud. 

Kom nu ihåg: 

Om du bjuder efter inklivet så lovar du en svag hand (0-7HP) och minst 

femkortsfärg. 

Om du dubblar så har du minst 8 HP oavsett fördelning! 

 

 

 



Överkurs 

Om du vill kan dubblingen på ett-läget lova 6+, dubbling på två-läget lovar 8+ 

och dubbling på tre-läget 10+.  Observera då att även poängen för buden ändras!  

Anta och jag har förenklat det till att alla händer som dubblas lovar minst 8+ och 

bud visar därför 0-7. 

Det bör också påpekas att man i vissa lägen får svårt att bjuda efter dubbelt, 

oftast när man har en jämn hand och saknar håll i motståndarnas inklivsfärg. 

Man kan tom tvingas att bjuda om en fyrkortsfärg! 

Åter till den Negativa dubblingen, vi tar tre exempel: 

Bricka 13, andra halvlek 

♠kn109542 
♥10 
♦985 
♣E105  

♠KD  ♠E876 
♥9762  ♥D84 
♦E7632  ♦kn4 
♣K7  ♣kn842 

♠3 
♥EKkn53 
♦KD10 
♣D963  

 
Anta öppnade med 1HJ som Syd. Väst klev in med 2Ru. 

Nu var det min tur. Jag har inte 8 hp och kan inte dubbla, ska jag då passa? 

 

Nej, vi har ju ett perfekt bud! Jag bjuder 2Sp som lovar minst 5 st spader och 

0-7 HP. (kom ihåg att inte förväxla detta med ny färg på två-läget som i ostörd 

budgivning lovar 10+) 

S V N Ö 

1Hj (2Ru) 2Sp alla pass 

 

Hade jag vågat maska i hjärter så får vi över medel nu blev det minus ett och en 

bit under medel. 



Bricka 15 
 

♠D5 
♥Kkn9632 
♦1082 
♣92  

♠E10  ♠Kkn9864 
♥E75  ♥D84 
♦954  ♦63 
♣E8643  ♣kn7 

♠732 
♥10 
♦EKDkn7 
♣KD105  

 
Här öppnade Anta med 1Ru och Väst klev in med 2 Kl. 

Jag har inte åtta hp och kan inte dubbla, ska jag passa? 

Nej, vi har ju ett perfekt bud; 2HJ, minst fem hjärter och 0-7 Hp. Tror att jag 

även bjöd om senare till 3Hjärter och gick en bet. 

Brickan gav lite lite över medel. 3 Spader går hem ÖV:s väg. 

 
Bricka 17 
 

♠3     Jag Nord passar, Öst också. 
♥Kkn762    Anta öppnar med 1Spader, Väst  
♦kn2     kliver in med 2Ru. Nu kan ni det 

♣kn9742    här va? För lite för att dubbla och 

♠6  ♠Dkn9872   passar på att visa svag hand med 
♥E85  ♥D1094   minst 5 st hjärter, dvs 2Hj. 

♦E97653  ♦D8 

♣E86  ♣5  Anta bjuder 3Kl. Jag hoppas på 

♠EK1054  jultomten och bjuder 5Kl. 

♥3     Kontraktet går en bet och vi får 

♦K104     minus 9 enligt IMP över fältet

 ♣KD103     beräkning. Passar jag och vi får 

spela 3 eller 4 klöver, som går 

hem, så får vi +17. 


