
               Öppningsbudet 2 ruter Multi

När man öppnar med 2 ruter enligt Multi visar man vanligen endera av
3 alternativ:
6-korts spader och 6-10 hp
6-korts hjärter och 6-10 hp eller
22(bra)-24 hp och en balanserad hand.

Diverse varianter förekommer t.ex.
Annan styrka på sanghanden, ofta 20-21hp
Man inkluderar diverse Marmic-händer d.v.s händer med fördelningen 4-4-
4-1
Ruterhänder av en eller annan styrka.

Svarsbud:

2 hj: standardsvaret då man inte har tillräckligt för att kräva eller invitera
        till utgång. Öppningshanden passar eller korrigerar till sp

2 sp: ber öppnaren passa med spader, bjuda 3 eller 4hj om det var hjärter 
han hade.
         Eller 2NT om det var den starka handen han hade

2 NT: ber öppnaren svara enl. följande:
          3kl med hjärter och max
          3 ru med spader och max
          3 hj med hjärter och min.
          3 sp med spader och min.
          3NT med den starka handen

3 eller 4 ruter spärr med längd i båda högfärgerna. Öppnaren korrigerar till
rätt hf

3kl, 3 hj, 3sp är utgångsinviter med minst 6-kortsfärg.



Fördelar:

Frigör flera bud. 2Hj,2sp och 2NT kan användas till annat. 
                           Lämpligen för att visa svaga 2-färgs händer.

Gör det svårare för motståndarna att bjuda.

Nackdelar:

Sämre spärreffekt
Svårare för partnern att hitta rätt ut om motståndarna vinner kontraktet
2 ruter som spärr försvinner

Några exempel: Partnern har öppnat med 2ru, näste man passat. Vad
bjuder du med:

      A
sp 10,9,8,5
hj K 10, 9,4
ru E kn 7 4
renons

   B
sp 8
hj E 10 8 2
ru K D 10 4 3
kl E 5 3 

     C

sp E 4
hj K 9 2
ru K kn  8 2
kl E kn 10 6



   Ett par budlägen

2 ru – du - ?  Vad bjuder vi med en svag hand? Med en stark hand?

2 ru – 3kl- ? Vad bjuder vi med båda högfärgerna och halvstark hand?

2 ru-p- 2NT- p – 3 ru – p – 3hj    Vad betyder 3 hj



                 Försvar mot 2 ruter Multi

2 hj, 2 sp, 3 kl, 3ru är naturliga inkliv med en bra färg och 12-16 hp

2NT: 16-18 hp. Balanserad hand med håll i båda högfärgerna.

3hj, 3sp visar bra 6-kortsfärg med minst 13 hp

Du: 17+ eller med balanserad hand 19+

Med övriga händer passar vi och bjuder sedan (tänk på att vi alltid får en 
chans till att bjuda.
Pass + du är UD mot öppnarens visade färg
pass + 2NT visar lågfärgerna
pass + 4 kl el 4ru visar minst 5 kort i den bjudna färgen + 5 kort i den 
andra högfärgen


