
Slambudgivning 2011:1 BK Albrekts

Inkliv

AVSIKTEN MED INKLIV
 Att visa på ett utspel   

 Ta bort budutrymme för motståndarna
 Att ta hand om kontraktet 

 Kliv in med en bra 5-korts färg som kan ta emot
utspel
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Inkliv

Ett inkliv är alltid på minst 5-kort

Du behöver inte ha 10 hp!! 

Färgkvalitén är viktigare

Handens styrka:

 Inkliv på enläget 6-16 hp

 Inkliv på tvåläget 8-16 hp
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Inkliv

Hur bra behöver min inklivsfärg vara?

 Ett sätt att tänka är att kliva in med färger på minst 5 kort 
och med två av tre topphonnörer (EKD) 
 KDxxx, EDxxx,

 eller tre av fem (EKDkn10).
 Kkn10xx, Ekn108x KDknxxx

 Ett annat sätt:
 Addera antal kort i färgen med antal honnörer 

inklusive tian. 
 D109xxx, Dkn9xxx, Kkn9xx
 Kliv in på lägsta nivån om summan åtminstone räcker 

till det antal stick du behöver ta på den nivån.
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Stöd partners inkliv

 Stöd med 3-kort
Tre hackor räcker 
Absolut i hö, vi vill ju konkurrera om kontraktet
 gärna med honnör i lå för utspelets skull

Partnern har ju en bra färg

 Ju längre stöd desto bättre
Stöd maximalt direkt

 Hur högt ska du bjuda
Räkna den egna sidans antal i färgen
Bjud så högt som det antal räcker till
Med 4-stöd bjud 3, med 5-stöd bjud 4
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Inkliv

 Partnern har klivit in med 1Sp över 1Hj.  Vad 
bjuder du?

3Sp 2Sp 4Sp Pass

D1074
75
K6542
64

872
D96
K7
K9875

E6432
3
D10652
82

Kn7
Kn32
Kkn72
D863

Om partnern har en bra hand kan kontraktet gå hem.
Har partnern en svag hand tar du bort mycket budutrymme för 

motspelarna
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När kan Inklivshanden bjuda vidare

Dkn4
Ekn875
E82
D4

2
Kkn10654
97
Ekn75

432
EKkn632
1052
2

 Det är inte antal honnörspoäng som avgör
 Har du poäng i övriga färger kan det vara 

bättre att passa
 Har du en sjätte trumf kan du fortsätta

Vad bjuder du

Budgivning: (1ru) – 1Hj – (1Sp) – 3Hj
(3Sp) - ??

Pass 4Hj 4HJ 
Fördelning 5332 Fördelning 6421 bra Fördelning 6331 bra
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Stödvisande överbud vid inkliv

 Du stödjer partners färg även med svaga kort
Bjud efter antal gemensamma kort i färgen
1Sp – 3Sp visar 4-stöd men är ju framför allt 

spärrande

 Vad gör du då med bra kort?
Du bjuder öppningshandens färg på lägsta nivå
Även om öppningshandens färg inte lovar 4-

korts

 Budet visar minst 10 hp och minst 3-stöd
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Stöd partners inkliv

Budgivning: (1ru) – 1Hj – (1Sp) – ???

2Ru 2Hj 2Ru

1054
Kn9852
E1084
4

E72
E63
983
K975

82
Dkn3
10542
K852

D972
E762
E8
D108

 Med 0-9 hp: bjud så högt som sammanlagt antal 
trumf indikerar

 Med 10+ och minst 3-stöd: bjud öppningsfärg på 
lägsta nivån

4Hj
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Stödvisande överbud

Budgivning: (1ru) – 1Sp – (Pass) – ???

2Ru 2Ru 3Sp 2Ru

D104
KD5
10842
E94

Kn72
ED963
Kn
K975

E982
963
10542
K2

D72
EKD4
E86432

Eftersom inklivet kan vara svagt men med en bra färg är det viktigt 
att visa fina kort med överbudet
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Återbud efter överbudet

104
KD852
Kn1042
42

Ekn
ED1063
Kn1083
105

E82
Dkn9863
KD2
2

 Gå på känslan eller…
 Ge partnern 12 hp eller…..
 Använd förlorarberäkning och ge partnern 8 

förlorare

Vad bjuder du

Budgivning: (1Kl) – 1Hj – (Pass) – 2Kl
(Pass) - ??

2Hj 3Hj 4HJ 


