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Öppningsbud 
 

1    a) 17+hp obalanserad 

 b) 17-19hp, 20-21hp, 25+hp balanserad 

  

1  a) Naturligt 11-16hp 

 b) 11-13hp balanserad  

c) 11-13hp, Marmic 

  

1/  11-16hp, 5+cards /  

 

1nt  14-16hp, kan ha singel om Marmic 

 

2 11-16hp a) 6+  

  b) 5+ och 4+// 

 

2 6-9hp, 6-/   

   

2/ 10-13hp, 6-/.  

 
2nt   22-24p balanserad 

 

3/// Spärr  

 

3nt  Genomgående lågfärg i 1:a och 2:a hand.  

                      Chans i 3:e och 4:e hand. Vill spela 3nt. 

 

4/// Spärr  

 

4nt   Essfråga, frågar efter specifika ess. 
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Svarsbud till 1 
 

1♦ 0-7hp 

1♥ 8+hp, förnekar 5+ hö och 6+ lå. 

1♠ 8+hp, 5+ ♥ 

1nt 8+hp, 5+ ♠ 

2♣  8+hp, 6+ ♣ 

2♦  8+hp, 6+ ♦ 

2♥/♠  0-4hp, 6+♥/♠  

3♣,♦,♥,♠ 5-7hp, 2-topphonörer 6:e. Fortsatta budgivningen är naturlig och UK. 

4♣,♦,♥,♠     KQJxxxx och max 2 st J vid sidan 

 

1♣ - 1♦  

1♥  20 + hp alla fördelningar 

1♠/2♣/2♦/2♥ 17-19hp, 5+ kortsfärg 

1nt 17-19hp, bal, fortsatt budgivning enligt sangsystemet 

2♠/3♣/3♦/3♥   UK, fastställer färgen som trumf, därefter kontrollbudgivning 

 

1♣ - 1♦  

1♥ - ?? 1♠ - 0-4hp, förnekar 6+hö eftersom man inte bjöd 2hö på 1♣. Därefter bjuder ÖH: 

1nt, 20-21hp, bal (1NT-systemet gäller) 

  2nt, 25-27hp, bal (2NT-systemet gäller) 

2♣, UK (SH bjuder 2♦ relä eller 2♥/2♠/3♣/3♦ med bra 5-korts hö eller  

               6-korts låg. Efter 2♦ visar ÖH sin hand varpå SH bjuder naturligt 

               Och med trumfstöd så är enkel höjning bättre kort än direkt hopp till utgång.   

2♦/2♥/2♠/3♣ naturligt, 20-23 hp, typ Acol, SH bjuder närmsta bud som  

               Herbert eller ny färg som visar 5-kortsfärg.    

1nt  5-7hp,6+  sp, UK,  

 2♣  5-7hp, a) 5+♣ b) balanserad 

 2♦/♥/♠ 5-7hp, 5+kortsfärg, UK 

 

1♣ - 1♥ 

1♠ kan vara 3 olika varianter. a) exakt 5 korts ♥/♠, b) 20-21 nt, c) Marmic 

1nt 17-19 bal. SH bjuder 2 ♣/♦ som 5-korts och slaminvit och bjuder 2♥/♠ med 4-korts ♥/♠. 

2♣/♦ 5+ ♣/♦ naturligt 17+hp, obalanserad 

2♥/♠ 6+ ♥/♠, naturligt 17+hp 

2nt 25+hp, budgivning forts enligt 2nt systemet 

 

1♣ - 1♥ 

1♠ -  ?? 1nt,  förnekar bra 5 korts ♣/♦  

 2♣/♦  naturligt bra 5-kortsfärg 

 

1♣ - 1♥  

1♠ - 1nt 

2♣ Marmic, 17-19hp, SH bjuder sedan 2♦ som relä och frågar efter singel 

2♦ Marmic, 20+hp , SH bjuder sedan 2♥ som relä och frågar efter singel 

2♥/♠ exakt 5 korts ♥/♠  

2nt 20-21 NT 

1♣ - 1♥ 

1♠ - 2♣   2♦ visar Marmic 17+hp med singel ♣ 

   2♥/♠, 5-korts  

   2nt , 20-21 NT  

   3♣, Marmic med 4-stöd, 3♦ frågar efter singel ÖH bjuder 3nt med singel ♦ 
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1♣ - 1♥ 

1♠ - 2♦   2hö, 5-korts  

   2nt , 20-21 NT  

   3♣, Marmic 17+ hp med singel ♦ 

   3♦, Marmic med 4-stöd, 3♥ frågar efter singel ÖH bjuder 3nt med singel ♥ 

 

1♣ - 1♠/nt    

2♥/♠ - ??   2 ♥/♠ visar trumfstöd och är samtidigt Stenbergs. Fortsatt budgivning: 

  3♣ = minimum, exakt 5-korts i högfärgen. SHs 3♦ frågar efter singelton. 

   3♦ = 12+ utan singel el. renons. om ♥ är trumf har SH  ♥ 5-korts 

   3♥ = 12+ och ♣ singel, om ♥ är trumf så har SH  ♥ 5-korts 

  3♠ = 12+ med ♦ singel, om ♥ är trumf så har SH  ♥ 5-korts.  

  3nt = 12+ och singel i andra högfärgen. Om ♥ är trumf så har SH  ♥ 5-korts 

.    4♣/♦ = renons, om ♥ är trumf så har SH ♥ 5-korts 

4♥/♠ = renons i andra hö, om ♥ är trumf så har SH  ♥ 5-korts och 4 ♥    

            visar minimum  och 4♠ visar maximum. 

 

1♣ - 1♠ 

2♥ -                   2♠  = 6+ ♥ och minimum (8-11 hp) 

  2nt = 6+ ♥ och max (12+ hp)  

1♣ - 1♠ 

2♥ - 2♠   6+ ♥ och minimum (8-11 hp) 

2nt -                  Relä, frågar efter singel och renons. 

        3♣             Detta bud finns inte (SH har redan visat minimum) 

                          Resten av svaren är precis som ovan med: 

        3♦              Ingen singel el renons. 

        3♥              Klöversingel 

        3♠              Rutersingel 

        3nt             Andra högfärgssingel 

        4♣,♦,♥,♠    Renons 

 

1♣ - 1♠ 

2♥ - 2nt   6+ ♥ och max (12+ hp)  

3♣ -                   Relä som frågar efter singel och renons. 

        3♦              Ingen singel el renons. 

        3♥              Klöversingel 

        3♠              Rutersingel 

        3nt             Andra högfärgssingel 

        4♣,♦,♥,♠    Renons 

 

1♣ - 1nt 

2♠ - 2nt              6+ ♠  och minimum (8-11hp) 

3♣ -                   Frågar efter singel och renons 

        3♦              ingen singel eller renons  

        3♥              singel ♣ 

        3♠              singel ♦ 

        3nt             singel i andra högfärgen. 

        4 ♣,♦,♥,♠   Renons 

 

1♣ - 1nt 

2♠ - 3♣ -            5♠ minimum (8-11) 

       3♦ -             5+ ♠ ingen singel 12 hp+ (har man 6 korts ♠ så är det en del av tillägget.  

       Resten av svaren är som efter vanlig stenbergs, singlar nerifrån. 4-läget = renons. 
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1♣ - 2hö  Visar 0-4 och min 6-korts. 

2nt krav, ber SH visa singel. Saknas singel bjuder SH  

3hö med min och 3nt med honnör i färgen man visat (E,K,el D) 

3hö   invit, ber SH bjud 4hö med honnör i hö eller max  

  

 
Fi stör 1♣  

 
När Fi stör 1♣ – motståndarna kliver in med D 
Pass 0-4hp 

RD 5-7hp 

Bud Sys. on 

 

När Fi stör 1♣ – motståndarna kliver in med 1♦  
Pass 0-4hp 

D 5-7hp 

Bud Sys. on 

 

När Fi stör 1♣ – motståndarna kliver in 1♥ upp till 2 
Pass 0-4 hp 

D 5-7 

Bud 8+hp, naturligt, utgångskrav, 5+korts färg 

1nt/2nt utg.krav, håll i visad färg 

Överbud utg.krav, ej håll i visad färg, ej bra 5-korts 

 

 

När Fi stör 1♣ – motståndarna kliver in med 2 eller högre bud 
Pass 0-7hp 

D 8+, förnekar 5-korts färg som man vill visa. 

3x 8+hp, 5+ färg 

2nt/3nt 8+hp, nat, håll 
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Svarsbud till 1♦ 
 

Öppningsbudet 1♦ används på följande händer: Naturlig, 11-13hp, sanghand utan 5hö samt 11-16hp, 

Marmic, 4-4-4-1  (ngn singel) 

 

Naturlig budgivning. Vi spelar med 2 över 1 som utgångskrav. Vi visar styrka framför färger. 

Ex: 1♥ – 2- 2♠ visar 14-16hp. Med 5+ ♥ och 4+ ♠  

 

1♦ - 1nt 6-11hp 

1♦ - 1♥/♠ 

?? 2 Naturligt med 5-4 

2♥/♠ 4-korts stöd, min 

2nt a) 6+ ♦, 14-16  och 0-2 kort i partnerns hö. 

                         b) 5+ ♦ och 4-stöd i partnerns ♥/♠ , 14-16 hp. 

   

  Fortsatt budg: 

3 utgångskrav och frågar vilken hand partnern har. 

ÖH  bjuder 3ahög och 4 med singel och stödhanden samt 3hög med 

5-4-2-2. Hopp till ny färg visar renons. Om hopp till 5-läget så är 

budet Voidwood. 

           3♦  passa om 6+♦ och korrigera om du hade stöd. 

  3hög, 6-korts, UK 

  3ahög, nat, UK 

Hopp i ny  Splinter, bra kort ej max. 

3♦ 3-6 i partnerns hö+♦, max (14-16) 

3hög 12-13hp, 5-4 gillar handen, starka färger 

 

1♦ - 2/♦ 12+ hp, utgångskrav 

?? 2♦ Naturligt 

2♥/♠ Visar 5+ ♦ och 4+ i bjuden ♥/♠ och 14-16 hp 

2nt Normalt 11-13 nt utan trumstöd men kan vara obalans utan  

                        trumfstöd  eftersom 2♥/♠ lovar 14-16 hp. 

3♥/♠ 14-16 hp, trumfstöd och singel eller renons i bjuden ♥/♠ 

3 i SH färg  Trumfstöd och min (11-13hp) Säger inget om möjlig singel. 

3nt                   14-16, Trumfstöd och ingen singel el renons. 

 

1♦ - 2♥/2♠ spärr. 5+ i ♥/♠ och spärr (slutbud) 

1♦ - 3/3♦      6-korts och 9-11 hp. 

1♦ - 3♥/3♠       6-korts och 9-11 hp och en BRA FÄRG! Annars bjuder vi på 1-läget och sedan bjuder 

om färgen bara. 

 

1♦ - 2nt 12-13hp Naturlig invit utan högfärg. 

 

XYZ-sang 1-1-1 eller 1-1hö-1nt 

2  överföring till 2.  Därefter kan SH bjuda: 

 Pass svag med ruter 

 2hög 5+korts, invit, obalanserad 

 2nt 5-korts, balanserad, invit 

 3låg 4-5, canapé,  invit 

 3hög stark invit 

2 UK, naturlig budgivning. Extra längd visas nerifrån, bjuder SH om sin färg visar det 

6-kort i färgen. T ex 1-1- 1nt - 2-2-2 =6-korts sp. Med 5 bjuder SH 2 nt. 
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3låg Canape, avlägg 

3hög Mild invit 

3ahög 5-5, invit 
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FI stör efter öppning 1♦ 
  

D  UD 

1♠  på inkliv 1♥ visar 4+korts ♠ 

1x  på inkliv är naturligt och krav 

2x  utan hopp på inkliv är okrav och visar 6/7-11. Om SH först bjuder D och sedan bjuder  

en färg som SH kunnat bjuda på 2-nivån utan  hopp är detta naturligt och  utg krav 

3x  utan hopp på inkliv är UK. Om SH först bjuder D och sedan en färg som SH 

kunnat bjuda på 3-nivån utan hopp är detta  naturligt och  inviterande. 

 
Supportdubblingar om fi stör under 2 i partners färg.  

Detta innebär att vi kan stödja partnern på 2-läget med 4-stöd medan D, eller RD efter D, visar 3-stöd- 

Detta gör vi alltid även om vi har en 7-kortsfärg. Detta betyder också att om vi passar eller bjuder 

annan färg så visar vi 0-2 kort i partnerns färg. 

 

1 - (1♥) - 1♠ - (2♥) - D  exakt 3♠ och säger inget om max eller min. 

1 - (pass) - 1♥/♠ - (1-2x) - D exakt 3-stöd och säger inget om max eller min. 

 

1 - (1♥) - 1♠ - (2♥) 

D   - pass - 3  Obs Canapé ej krav. Om SH har en kravhand bjuder SH överbud!  
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Svarsbud till 1♥/♠ 
 

1nt 6-11hp 

2stöd 6-10hp  

3stöd 4-7hp, 4-stöd, spärrinvit 

2nt Invit Stenbergs, 11+hp med 4-stöd eller 12+hp med 3-stöd, även efter inkliv av fi. 

2x 12+hp, utgångskrav 

2♠/3x 8-10hp, minisplinter, normalt 4-stöd, minisplinter,  kan vara 3-stöd om  

 handen är intressant. SH bjuder: 

 a) ny färg lägre än ÖF är återinvit och frågar efter max  

b) ny färg högre än ÖF är kontrollbud  

c) hoppar i ny färg visar renons och frågar efter kontroller   

Dubbelhopp Renons 

3nt 15-17 bal med 2-stöd, normalt 2-3-4-4 

Trippelhopp Slutbud, t ex 1♥ - 4♠  

 

1♥/♠ – 2 ♥/♠  

?? 2x/3x, pos invit 

 2nt, allmän invit. På detta kan SH bjuda utgång eller bjuda en färg som  

                        positiv tillbaka-invit. 

 

1♥ - 1♠ 

2♠ 4-stöd och min 

2nt 14-16hp, 5+ korts ♥ och 4+ ♠. Fortsatt budgivning: 

3 utgångskrav och frågar efter fördelning. ÖH bjuder: 

3♠ - 4-5-2-2 

3♦ - stödhanden och singel ♦ 

4 - stödhand och singel  

3låg 5 – 5 i bjudna färger och 14-16 hp. 

3♥  6 korts och exakt 3-stöd och 14-16 hp. 

3♠ 12-13hp, 4-5 i hög, goda färger typ AKxxx – KDxx (centrerade hp)  

 

1♥ - 1♠/1nt/2♣ 

2♥ 14-16hp, 6+♥ (vi hade öppnat med 2 hö om vi haft 10-13hp). Om SH bjuder ♠ så visar  

 2♥  0-2 ♠. 

 

1♥/♠ - 2♦/2♥ 

2♥/♠ Bjuder man om sin färg så är det 6+ ♥/♠ 14-16 hp eller 5 ♥/♠ och 4 /♦ 11-13 hp. 
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XYZ-sang 1-1-1nt  

2  Överföring till  2.  Därefter kan SH bjuda: 

 Pass svag med ruter 

 2hög 5+korts, invit, obalanserad 

 2nt 5-korts, invit , balanserad 

 3låg 4-5, Canapé, invit 

 3hög stark invit 

2 UK, naturlig budgivning.  

3låg Canapé, avlägg 

3hög Mild invit 

3ahög 5-5, invit 

 

 

Stenbergs 2nt – inviterande (även efter störd budgivning) 
 

Enda gången utgången inte bjuds är efter 2nt-3♣-3 i ÖF.  

 

Svar på Stenbergs 2nt: 

3♣ 11-13hp, förnekar renons. 

3♦ 14-16hp förnekar singel eller renons. 

3♥ 14-16hp, singel ♣ 

3♠  14-16hp, singel ♦ 

3nt 14-16hp, singel i andra hö. 

4♣ ♦ ♥ ♠  11-16hp och renons. Om ♥ är trumf så visar 4♥ = 11-13(14) renons ♠ och 4♠ 14-16  

 renons ♠. Om ♠ är trumf visar 4♥ = 11-13hp och renons ♥ och 4♠ visar 14-16hp 

 och renons ♥. 

 

1♥/♠-2nt 

3♣ - ?? 3♦ fråga efter singel. Svaren är enligt principen ovan. 4♣ och 4♦ som svar visar 11-13hp 

 och kontrollbud utan singel. 4♥/♠ dåliga kort. 

 

1♥/♠-2nt 

3♦ - ?? Efter 3♦ kan SH visa singel genom 3♥ som visar singel ♣, 3♠ som visar singel ♦ samt  

 3nt som visar singel i andra hö. 4x visar kontroll och en positiv hand samt förnekar  

 singel. 

 
 

FI stör Stenbergs 2nt: System on om bud är ledigt, annars visar P min och D max. Överbud visar 

splinter och intressanta kort. 
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Störd budgivning efter 1♥/♠ 
 

D UD 

1x  Efter inkliv är naturligt och krav 

2x  Utan hopp efter inkliv är okrav och visar 8-11. Om SH först bjuder D och  

sedan bjuder en  färg som SH kunnat bjuda på 2-nivån utan hopp är detta 

naturligt och UK 

3x  Utan hopp på inkliv är UK. Om SH först bjuder D och sedan en färg som SH 

 kunnat bjuda på 3-nivån utan hopp är detta  naturligt och inviterande. 

T ex 1♥ - 1♠ - 3 

Hopp till 3 Efter att Fi klivit in med en färg visar hopp 5+ färg och 3+stöd  

 

Fi stör på 3läget: så är överbud på 4-läget trumfstöd och vår bricka. SH förväntar sig ett plusresultat. 

 

Supportdubblingar.  
Detta innebär att om vi kan stötta partnern på 2-läget och gör det så visar vi alltid 4-stöd medan D 

visar 3-stöd, och detta gör vi alltid med 3-stöd även om vi har en 7-korts färg. 

Detta betyder också att om vi passar eller bjuder annan färg så visar vi 0-2 kort i partnerns färg. 

Detta gäller bara när partnern visat 4-korts spader efter öppning 1♥. 

 

1♥ - 1♠ - (2/) – D exakt 3-stöd och säger inget om max eller min. 

 

D efter att SH visat stöd 
Efter att SH bjudit 2hög och motståndarna stör visar D direkt förslag till SD med D I sista hand visar 

bal starkt.. Undantag är om budet tar bort möjligheten att invitera då visar D invit till utgång. 

 

1 - (pass) - 2 - (3/3) 

D  SD 

 

1    - (pass) - 2 - (3/3/3) 

pass – (pass) – D Bra kort, bal 
 

1 - (pass) - 2 - (3) 

D  Utg.invit 

 

1 - (pass) - 2 - (3) 

D  Utg.invit 

 

 

Fi stör med 2nt som visar båda låg  
Pass a) Svaga kort  

b) vill ta fast Fi då man återkommer med D. 

D UK, balanserad 

3 UK, 5+ ahög 

3 Stöd, invit 

3ahög Invit, 5+ 

3/3 Enkelhöjning 
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Svarsbud till 1nt 
 

2♣  hö-fråga 

2♦/2♥ överföring. Ny färg från på 3-nivån från SH visar 5-4 och minst invit och är krav  

till minst 3 i 5-kortsfärgen. Hopp i ny färg visar splinter, 6-kortsfärg och slaminvit. 

2♠  överföring till ♣ eller ♦ eller båda låg. ÖH bjuder: 

2nt med lika bra eller bättre ♦ jämfört med ♣.  

3♣ med längre ♣ Detta för att SH kan välja lågfärg om han har 5-5 eller 5-4 ♣-♦. 

OM SH vill spela låg passar eller bjuder SH 3låg. SH kan också ha 5-4-

3-1 med 3-1 i ♥/♠. SH bjuder då 3♥/♠ och visar då sin singel (för att 

undvika 3nt utan håll i ♥ el ♠). 

3♣,♦  Invit med 6-kortsfärg.  

3♥/♠                Marmic med singel i bjuden färg och ber partnern välja utgång. 

4♣/♦ Syd.Texas, även efter inkliv 

4♥/♠  Slutbud 

4nt kvantitativt 

 

1NT - 2♣  

2x - ?? 3♣/3♦ är entydigt slaminvit i bjuden lågfärg. Lovar minst 5 kort. 

  

1NT - 2♣ 

2♦  -   ?? 2♥         Passa eller bjud 2♠ med längre ♠  

 2♠         Slutbud 

 3♥/♠     Smolen, dvs 4-korts och krav och 5-korts i den andra högfärgen. 

 

1nt - 2♣ 

2♥ - 3nt Lovar 4-korts ♠ (enda gången vi frågar med 2 ♣ utan att ha någon högfärg är när vi                                             

följer upp 2 ♣ med 3 i lågfärg som då är slaminvit med 5+ färg)       

                                       

 
Störd budgivning efter 1nt 
 

1nt – (D) - ??  RD är styrka. Kommande D är straffdubbling medan färgbud på  

2-tricksnivån är fritt tempo. Om Fi bjuder 2låg så är pass kravpass. 

 

1nt - (2x/3x) - ?? a) D visar 7hp+. Om 2x/3x är konventionellt visar D 4+ kort i färgen och 

SD. Om 2x/3x är naturligt är D lika med UD. 

  b) Hopp i ny färg på 3-läget är 5+ och invit 

  c) 4låg är sydafrikansk Texas 

 

1nt - (2låg) - ?? 2nt är Lebensohl mot 2♦ och naturligt mot 2♣ 

 

1nt - (2hög) - ?? 2nt -  Lebensohl och ÖH skall bjuda 3♣. Om SH återkommer med 3hö  

           visar det UK, 5-korts ahö och håll i inklivsfärgen medan 3nt  

           är naturligt och håll i inklivsfärgen 

  3hö - visar 5-kort i ahö, ej håll i inklivsfärgen 

  3x   - naturligt invit 

  3nt – slutbud, ej håll i inklivsfärgen  
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Svarsbud till 2♣ 
 

2♦  8+hp, frågar efter poäng och fördelning, om SH återkommer med ny färg efter svaret 

 visar det 5-korts och UK. 

2♥/♠   5+, 5-11hp, okrav. Öppningshanden höjer till 3 med 4-stöd el 3-stöd och 14-16  

2nt  utgångskrav med 6+ ♥/♠/♦  el slaminvit i ♣. 

ÖH bjuder 3♣ med min, 3x med max och singel i bjuden färg eller 3nt med en bra hand 

utan singel..  

 

3♣ 3+ stöd 3-9 hp. 

3♦/3♥/3♠ 6+ i bjuden färg och invit till utgång. 

3nt Slutbud 

4♣ spärr 

4♦/4♥/4♠ Renons, stöd 

 

2♣ - 2♦  

2♥/♠  naturligt med 4 korts och 5+ ♣ 11-16hp 

2nt  5+ ♣ och 4+♦ 11-16hp 

3♣  6+, 11-13hp 

3♦ 6+ ♣, 14-16hp, kan ha singel 

3♥/♠ 6+ ♣, 14-16hp och singel i bjuden ♥/♠) 

3 nt  6+ ♣, 14-16hp förnekar singel, normalt bjuds 3♦ om ÖH har max.) 

 

 

2♣ - 2nt  

3♣ 11-13hp, 5+ ♣ utan singel. 

3♦,♥,♠,  11-16hp och singel. SH 4hög är slutbud och SH 4♦ är slaminvit 

3nt 14-16 ingen singel. SH 4hög är slutbud och SH 4♦ är slaminvit 

 

Störd budgivning efter 2♣ 
 

D UD följt av bud visar färg och UK 

2x/3x Okrav 
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Svarsbud till 2♦ 
 
2♥  passa el korrigera  

2♠  Taktiskt, tål 3-läget i ♥. ÖH bjuder 3hj med min och 2nt/3lå med max.  

2nt krav 

3♣/3♦ Utgångsinvit, visar 5+ ♥/ +♠ och väldigt bra kort (ca: 17-20 hp). Fortsatt budgivning: 

3 i egen färg visar min och 1-2 kort i SHs färg 

3 i SH färg visar 2-3 korts stöd och min 

4låg visar 3-stöd och max 

4 i egen färg visar max och singel i SHs färg  

3♥ passa eller korrigera 

3♠ passa eller korrigera 

4♣ överför till din färg 

4♦ bjud din färg 

4♥,♠ egen färg och slutbud. 

Alla dessa bud gäller även om Fi stör. 

 

 

2♦ - 2nt  

3♣ minimum med ♥. SH bjuder 3♦ som återinvit till 4♥ 

3♦ minimum med ♠. SH bjuder 3♥ som återinvit till 4♠ 

3♥  ♥ och max. 

3♠ ♠ och max. 

 

Störd budgivning efter 2♦ 
 

2♦ - (D) - ??  Pass, 5+ ♦ 

  RD, har en egen 6+ korts färg eller 2-färgshand. ÖH bjuder 2♥. 

  Övrigt normala svarsbud 

2♦ - (2hö) – D  SD 

 

2♦ - (2nt/3x) - ?? D – SD 

  3♥ - Passa eller korrigera. 

  3♣/♦ - okrav 

  2nt är system on 

  4låg är system on 

 

 

Svarsbud till 2♥/2♠ 

 

2nt  Stenbergs. Samma budgivning efter stenbergs som efter öppning 1♥/♠ 

ny färg krav 

 
Störd budgivning efter 2♥/2♠ 
 

2♥/♠  – (2x/3x/4x) – D SD 

 

2♠ - (p) – p – (3x) 

D  SD 

 

2♠ - (3x)– p – (p) 

D  UD 
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Svarsbud till 2nt (15-18hp, efter inkliv 2nt) 
3       Hö-fråga, visar minst en 4-korts hög och/eller 5 korts låg. ÖH svarar: 

3 Ingen hög. Om SH återkommer med  

a) 3hög visar det 4 kort i bjuden hög och 5-kort i andra hög (Smolen)  

b) 4låg visar 5-kortsfärg och slaminvit. 

3hög  4-korts hög. Om ÖH har båda hög bjuder ÖH 3♥. SH bjuder därefter: 

a) 3♠ på 3♥ visar 4-korts och slamintresse kan även ha 5-korts låg.  

b) 3nt på 3♥ visar 4-korts  ♠ och förnekar slamintresse. 

c) 4 låg visar 5-kortsfärg och slaminvit. 

3/3♥  Överföring.  OBS: Här bjuder öppningshanden 3 NT utan trumfstöd. Då kan SH göra 

en ny överföring med 6+ Färg. 

Om ÖH svarar att han har 3+ stöd (bjuder överföringsfärgen) så är det kontrollbudgivning efter det. 

3♠         båda låg, minst 4-4, slaminvit 

4låg Syd. Texas 

4hög naturligt, avlägg 

Om Fi öppnat med 2hj och budgivningen går: 2♥ - 2nt - p – 3rut är detta avlägg.  
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Svarsbud till 3nt  
(genomgående låg i 1:a och 2:a hand) 

4  Passa om du har   
4  Passa om du har  annars bjud 5 

4♥/♠  Har du kontroll här så bjud 6 i din färg och annars 5. 
  

 Svarsbud till 4nt 
5  0 Ess 
5/5/5  // Ess 
5nt  2 Ess 

6   Ess 
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Slambudgivning 
 

RKCB (1-4, 0-3) Blackwood  5nt kungfråga eller allmän storslamsinvit. 
 

4NT då trumf är fastställd 

         5 1 el 4 ess av 5 ess. 

         5 0 el 3 ess an 5 ess. 

         5 2 ess utan trumf D av 5 ess. 

         5 2 ess + trumf D av 5 ess. 

         5nt  3 ess + någon renons. 

          6x  2 ess och renons i bjuden färg. Om färgen är trumf så finns renons i  

  Någon högre färg. 

 

4NT då trumf ej är fastställd.   

5- 0 eller 4 ess, 5 - 1ess, 5 - 2 ess, 5 - 3 ess. 

 

Voidwood 1steg – 1 eller 4 ess, 2 steg - 0 el 3 ess, 3 steg – 2 ess utan trumf D,  

4 steg - 2 ess + trumf D 

. 

 

 

 

Fråga efter trumfdamen efter svaret på 4nt görs med tangentbudet till svaret. 5 i aktuell trumffärg 

förnekar trumfdamen, 6 i överenskommen trumfärg visar trumfdamen och förnekar intressanta andra 

kungar. Nya färg visar lägsta kung och trumfdamen. 
 

Om vi frågar efter Ess med 4nt och fi bjuder over så svarar vi precis som vanligt om vi kan. Och kan 

vi inte svara som vanligt så säger vi pass med jämt antal Ess och Dubbelt med udda antal Ess. 

 

5nt frågar efter Ess om inte 4nt är tillgängligt på grund av t.ex. spärr från fi. Och det är samma svar 

Som om 4nt Blackwood bjudits. 

 

Om man efter 4nt Essfråga och svar väljer att bjuda en färg på 6-läget eller högre färg än trumf på 5-

läget vill man att partnern bjuder storslam om han har 3:e kontroll i den färg man just bjudit. Q eller 

dubbelton, singel eller renons. 

 

Kontrollbud 
 

Vi bjuder kontrollbud oavsett om det är första eller andrakontroll. 

 

Last Train 
 

4nt kvantitativt i följande läge 
Om det går att stödja en färg under utgång och det budet är krav så är hopp till 4nt kvantitativt.
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Försvarsbudgivning 
 

 

Inkliv 1 i färg 
MinusZon 10+hp, Pluszon eller likazon 7+hp Mot passad partner visar det endast bra färg. 

 

Inkliv 1nt i 2:a eller 3:e hand 
1nt = 15-18 (11-14) i båda fallen samma nt-system som om vi öppnat med 1nt. 

 
Inkliv 1nt i 4:e hand visar 11-14 

 
2-färgshänder 
Överbud = 5-5 En bra hand. (Har man passat i förhand så kan man ha dåligt) 

2nt = Böes En bra hand. (Har man passat i förhand så kan man ha dåligt) 

 

Fråga efter håll 
Dubbelt överbud = Hållfråga (bjud alltid 3nt om du har håll även om du är helt tom för övrigt) 

 
Mot 1/ som visar minst 3-korts (även efter 5-5-4-2) 
Överbud  visar 2-färgshand. 

 
Mot 1/ som visar minst 2 korts 
Överbud  visar färgen. 

3/  visar 16+hp och 6+färg 

 
(1x) – p – (p) – 2nt visar 19-21hp 

 
(1x) pass (1y)   
2x   5-5 I objudna färger 

2y   Visar 6-kortsfärg och ÖH 

1nt  17-19hp 

2nt  5-5 visar en svagare hand än 2x 

 

Lebensohl 
Vi spelar Lebensohl i ALLA lägen. T.ex (2♠) – D – pass - 3♣ = 8-10 (11) och 4+♣. Med sämre kort 

bjuder vi 2nt = krav till 3♣. 

Samma budläge om det går (1♠) – p – (2♠) – D – (p) – 3 i färg = 8- 10(11)  4+ 
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Mot stark ♣ 

D  Vill ha utspel i  Kan räcka med AQJ punkt 

1  Vill ha utspel i  Kan räcka med AQJ punkt. 

1♥  Vill ha utspel i  ♥ Kan räcka med AQJ punkt. 

1♠  Vill ha utspel i  ♠ Kan räcka med AQJ punkt. 

1-4 NT oavsett nivå  + ♠ eller ♣ + ♥  Spärr (Hårda el mjuka) 

2-5 //♥/♠ oavsett nivå Färgen över den vi bjudit eller de nästkommande 2 färgerna. 

Vi har alltså inte den färgen vi bjudit. 

Detta gäller i första budrundan efter att Fi öppnat med sin starka  

Så om Fi öppnar med 1 - Pass – 1-2x – Bud av oss är samma som 

direkt efter 1   

 
NT-Försvar 
D  Straffdubbling (minst samma styrka). I sista hand visar D 5+låg+4-korts 

Hö om nt-öppningen visar 14+. 

2 Någon långfärg 6+  
2  ♥/♠ (normalt minst 5-4) 
2♥/♠   5+ kort i bjuden ♥/♠ och 4+ ♣ el ♦  

3//♥/♠  Spärr 

2nt  5-5 i låg   

 
Mot 2 multi 
D  12 (11) -14(15) hp, balans eller 17+obalans 

2nt  15-18 hp, bal.  

4låg  5-5 med låg+hö 

Efter (2)-D-(2/D UD 

Överbud   naturally 

 

Mot svaga 2x och 2hög Askeröd 

2nt  15-18hp 

D  UD 

3x  5-5 i låg 

4låg  5-korts+ 5hög 

Hopp i ny  Konstruktivt 

 

Mot 3NT som visar genomgående lågfärg eller lågfärgsspärr 

 
4/4  UD med kort i bjuden färg. 

Efter 4 så frågar 4 efter 4-korts hö, 4/4 visar minst 5-korts hö 

Efter 4 visar 4/ minst 4-korts hö  
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Manco (Mancoff)  
Om vi bjuder motståndarnas färg som ren hållfråga inför 3nt och fi dubblar så betyder våra bud 

följande. 

Nt = dubbelhåll 

Pass = enkel eller halvhåll 

RD = 2+ hackor 

Bud = singel el renons 

Om vi bjuder Pass som enkelhåll eller halvhåll så kan partnern bjuda nt med Jxx el Qx eftersom vi då 

har ett gemensamt håll. Vill man spela NT om partnern har enkelhåll men inte halvhåll så bjuder man 

RD som ber partnern bjuda nt om han hade håll. 

 

 

Markeringar 
 

Vi spelar 10-12 i alla lägen. 

 

Schneider – Malmö - Lavintal 

 

Om vi spelar ut en K mot ett kontrakt på 5 el 6-nivån så vill vi ha en längdmarkering då det kan vara 

från AK. Spelar vi ut A mot ett kontrakt på 5 el 6-läget så kan det både finnas K också eller inte. 
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