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Naturligt

4-kortsfärg med flera fyrkortsfärger öppnas med den lägsta, 11-20

5-kortsfärg med två femkortsfärger öppnas med den högsta, 11-20

1 NT 15-17
2 kl hö-fråga, men vi behöver dock inte ha någon hö
2 ru,hj 5+ hj/sp ÖH bjuder i regel alltd 2 i hö, men får med bra anpassning och max 

bjuda kortfärg eller hopp till 3 hö
2 sp båda lå minst 5-4, öh bjuder 2NT utan 4-korts lå eller äkta lå varpå sh passar 

eller bjuder 3 lå som avlägg och 3 hö som kort hö och slaminvit
2 NT enfärgad lå, öh bjuder 3 kl, varpå sh bjuder pass eller 3 andra lå som slut och 

3hj som slaminvit med kl eller 3sp som slaminvit med ru
3 xx 6+, invit 2 topphonnörer
4 NT kvantitativt

Diverse tveksamma sekvenser:
1 NT-2 kl-2 ru-2 hö=nat slut (båda hö)
1 NT-2 kl-2 hö-4 lå= kontroll (även hopp till 3sp = kontroll)
1 NT-2 kl-2 xx-3 lå/hö=naturligt krav
1 NT-2 kl-2 xx-4 NT=invit
1 NT-2 rö-2 hö-2-3 ny=naturligt krav
1 NT-2 rö-2 hö-4 NT=invit

Efter inkliv:
D UD, men då motståndarna visat tvåfärgshand

ex 1 NT-(2 ru) är D straff med ruter (2ru=ru+hj)
2 NT Lebensohl (bjud 3 kl varpå bud under inkliv är slut). Bud över inkliv är invit

Bud på 2-läget är avlägg, bud på 3-läget är invit
Dvs svarshanden har inget kravbud…

Efter D
RD efter D pass pass = slink med någon färg, OBS
RD direkt efter D = to play
alla bud som ostört (dvs höfråga, överföring m.m.), OBS

2 NT 21-22
3 kl frågar efter 4-hö
3 ru/hj 5+ hö
3 sp båda lå, slaminvit
3 NT slut
4 lå en lå, slaminvit
4 hö slut
4 NT essfråga
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MOT 1 NT
Stark (undre gräns 14hp), DONT
D en färg
2 kl kl+xx
2 ru ru+hö
2 hj hj+sp
2 sp sp
2 NT 6+, bra kort
1 NT-(2 kl)-D(färgbud=egen färg, RD=bjud din andra färg)

Svag (övre gräns 15 hp)
D styrka 
Övrigt, se ovan

2 KL       stark hö,  23+NT el svag ru  
2 ru relä
2 hö,3 lå egen färg, minst 5 kort och rondkrav
2 kl-2 ru-2 hö 2 NT är avslag

2 RU       svag hö eller stark lå 6+/ 5-5 lå  
2 hö korrigera på lägsta nivå
2 NT rondkrav men kan vara "svagt"
3 lå naturligt krav
3 hö korrigera på lägsta nivå
4 kl överför till din hö
4 ru bjud din hö
4 hö korrigera på lägsta nivå

2 ru-2 NT
3 kl svag hj
3 ru svag sp
3 hö bra hö 
3 NT båda lå
4 lå 6+ lå

2 HÖ      6+ 10-14  
2 hö ny färg krav

2 NT invit-Stenbergs, fortsatt budgivning motsvarar ungefär Stenbergs, se 
nedan

hopp kortfärg
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Invit-Stenbergs
1 hö-2 NT. Observera att Stenbergs även används i störd budgivning om hö är trumf.

Svaren på Stenbergs:
3 kl=10-12 varefter 3 ru=naturligt rondkrav, 3 hö=slut, 3 ahö=singelfråga, 3 NT=passbart
3 ru=14-16 singel el renons låg därefter frågar 3hj efter kortfärg
3 trumf=14-16 ingen singel
3 a hö=14-16 kortfärg
3 NT=18-20 utan kortfärg. 
Högre visar en koncentrerad naturlig 5-5 med ca 11-15 
När sh frågar efter singel/renons med 3 hj så bjudes detta nerifrån. Dvs lägsta 
steget=kort i lägsta, 2 steg=kort nästa, 3 steg=renons första, 4 steg=renons nästa. 

Efter 1 hj-inkliv-2 NT-3 kl så är 3 ru återinvit.
Efter inkliv så är D=straff och bud naturliga

Diverse störda sekvenser
1-3 xx-(D) bud på 1 och 3 läget är krav, bud på 2 läget är okrav, RD=styrka
1 xx-(1-2 yy) bud på 1 och 3 läget är krav, bud på 2 läget är okrav, D=UD
2 kl/hö/NT (2-3 yy) D=straff, bud är krav
2 ru-(2-3 yy) D av hö=passa eller korrgera, D av lå=straff
3-4 xx-inkliv D=straff, bud=krav
1 hj-(1 sp)-3 lå kortfärg
1 hj-(D)-3 lå kortfärg

Efter eget naturligt 1 NT-inkliv bjuder vi exakt som ostört
Eget NT inkliv i fjärde hand (ex 1 hj-p-p-1 NT)=15-18
Eget NT-inkliv då fi visat 2 färger (ex 1 hj-p-1 sp-1 NT)=två färger

Om fi dubblar fjärde färg eller hållfråga så visar pass inget eller halvhåll, varefter sh kan 
RD:a för att fråga efter halvhåll. RD=enkelhåll, NT-bud=dubbelhåll och övrigt är naturligt 
och ovilja att visa håll

Om vi går in med 2-färgsvisande bud och fi dubblar så är RD en önskan om att visa andra 
färgen.

Aggressiva hoppinkliv och aggressiva 2-färgsinkliv

Diverse blandade sekvenser:
1 lå-2 NT Utg Stenbergs, 3 lå=tillägg, 3 ny färg=kortfärg oavsett styrka 

och 3 NT visar min utan kortfärg. Efter inkliv så är 2 NT 
naturlig invit.

1 xx-hopp till 2 yy 4-7 6+
1 hj-2 sp 4-7 6+
1 hö-hopp till 3 lägre stöd, mild invit+, kortfärg
1 hö hopp till 4 lägre stöd, 10-12, renons
1 sp-2 hj-3 hj min med 5 sp-3+ hj.

Fjärde färg är naturligt på 1-läget och utg. krav på 2o3-läget.
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Tredje färg är krav för en rond.

Om fi Dubblar kontrollbud så är RD förstakontroll
Om fi går in mot RKC essfråga så är D=0-3, pass=1-4, lägsta bud 2, nästa bud 2+dam
Närmaste lediga bud efter RKC-svar frågar efter trumfdam eller extralängd, övriga nya bud 
är kontrollbud
5 NT efter RKC är allmän storslamsinvit
Lebensohl (2 NT) användes då vi UD på 2-läget

Budgivning efter egna inkliv
ny färg och överbud är rondkrav och ombud, stödbud och NT-bud är passbara

Olika försvar
Mot stark kl (även stark 2 kl) DONT på 1-2 läget
Mot Dubbeltydig kl D=egen öppning
Mot "bästa lå" Behandlas som helt naturligt
Mot svaga 2 (även 2 kl precision) 2 NT=tvåfärgshand, två lägsta (mer styrka än fördelning)
Mot tvåfärgsvisande öppningar D=styrka (passbart), överbud="UD"
Mot 2 ru-Multi D=styrka (15+), 2 NT=lå, 

2 ru-D-2 hö-D=UD med andra hö
Mot precision 1 ru (0-1-2+ ru) 2 ru=naturligt!

DUBBLINGAR
D är UD upp till 4 ru

UNDANTAG:
När vi stött varandra (ex 1 hj-2 hj-inkliv) så är D=UD visande en god höjning. Men efter (1 
hö-2 NT-inkliv) så är D=straff
D är straff då motståndarna visat tvåfärgshand, ex 1 NT-(2 ru)-D

Markeringar

Schneider – Malmö – Lavinthal

Utspel o vändor

10-12 om inget annat krävs
x x
D Kn 10
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