
 
 

DEFENSIV- OCH KONKURRENSBUDGIVNING  UTSPEL OCH MARKERINGAR  SBF SYSTEMDEKLARATION 
INKLIV (Generellt, Svar, 1-/2-tricksnivå, Balanseringspos) UTSPEL generella metoder  
Entricksnivån:  Utspel I partnerns färg 

  
 Färg    
 NT   MID:                  Namn: 
Tvåtricksnivån: I spelet   MID:                  Namn: 
 Annat:  
   
INKLIV 1NT (2a/4e hand, Svar, Balanseringspos) UTSPEL SAMMANFATTNING AV SYSTEMET 
2:a  Utspel Mot färg Mot NT 
 Ess   Allmänt och budstil: 
4:e  Kung    
 Dam    
 Knekt    
HOPPINKLIV (Generellt, Svar, Ovanliga sanginkliv) 10    
 9   Öppningsbudet 1 NT: 
 Hög hacka    
 Låg hacka   2 över 1: 
 Markeringar i prioritetsordning  
ENKELT O HOPPANDE ÖVERBUD (Generellt, Svar, 
Balanseringspos) 

 Partnerns utspel Spelförarens utspel Första sak Öppningsbud som kan kräva speciella försvarsmetoder 

 1     
 Färg 2     
 3     
 1     
MOT 1 SANG (stark/svag NT, balansering, förhandspassad) NT 2     
 3     
 Andra markeringar (inklusive trumf):   
   
   
 DUBBLINGAR  
  
Mot spärrbud UD (Generellt, svar, balansering)  
   
  KRAVPASS 
   
Mot starka öppningar   
 ÖVRIGA DUBBLINGAR/REDUBBLINGAR  
  VIKTIGT SOM INTE PASSAR PÅ ANNAN PLATS 
   
Över motståndarens UD   
   
   
  PSYKISKA BUD 
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BESKRIVNING SVAR FORTSATT BUDGIVNING EFTER FÖRHANDSPASS 

1♣        
        
1♦        
        
1♥        
        
1♠        
        
1NT        
        
2♣        
        
2♦        
        
2♥        
        
2♠        
        
2NT        
        
3♣        
3♦        
3♥        
3♠        
        
3NT        
        
4♣        
4♦        
4♥        
4♠        
4NT        
5♣      SLAMBUDGIVNING 
5♦       
5♥       
5♠       
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