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Överföring högfärg (engelskans Jacoby Transfer) 

Detta dokument (bearbetat från original av Barbara Seagram) ska försöka visa alla de 

möjligheter som överföringsbud ger oss. Det delas upp i 3 olika avsnitt så att man kan 

smälta en del i taget. 

Förkortningar: ÖF= överföring; ÖH= öppningshand; SH= svarshand; HÖ= högfärg; UK= 

utgångskrav 

Avsnitt 1  

(varför ÖF?/när ÖF?/ÖF med 5-korts HÖ och svag/invit/utgångshand)   

Vad är överföring?  

Antag att din partner öppnar med 1NT. Istället för att du bjuder 2♥eller 2♠, med 5 eller 

fler kort i färgen, vill du att partnern ska bjuda din högfärg. Det blir så om du bjuder 

färgen under din högfärg. Partnern ska då ”lyda” och bjuda din högfärg och detta kallas 

för överföring.  

Titta på dessa båda budgivningar: 

Partner Du 

1NT 2♦ 

2♥   
 

Partner Du 

1NT 2♥ 

2♠   
 

2♦ är överföring till hjärter, som lovar 5 eller fler hjärter och 2♥ har samma betydelse för 
spader. 

Du inser direkt fördelen med överföring; efter partnerns bud, 2♥ eller 2♠ går budet över 
till dig. Nu kan du beskriva din hand för sangöppnaren på lämpligt sätt antingen:  

• passa 

• invitera  

• bjuda utgång  
 

Förutom dessa budmöjligheter finns även andra fördelar:  

• Överföring gör att paret kommer till rätt kontrakt – antingen högfärg eller sang.  

• Budgivning med överföring syftar till att “skydda” sangöppnaren. Hur då?      

• Efter överföring blir ju ÖH spelförare och det kan vara viktigt. Här sitter oftast de 

flesta honnörerna och de är “skyddade” eftersom utspelet kommer att ske till 

vänster om spelföraren. Det kan vara avgörande för om kontraktet går hem eller 

inte (eller ibland kanske ett övertrick) 

• Den starkare handen är också dold för motståndarna under spelets gång vilket 

innebär att de inte kan se var spelförarens höga kort sitter.  

• I bridge är det alltid en fördel att den starka handen är dold och den svagare är 

träkarl.  
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När använder vi överföringar? 

Först och främst ska vi överföra till vår eventuella 5+korts högfärg så snart partnern 
öppnar med 1NT. Du överför och har i ditt andra bud följande alternativ:  

• pass om du är svag 0-7 poäng   

• överför och invitera därefter med 8-9 poäng  

• överför och hoppa därefter till utgång med 10-12 poäng.  

• När du har ännu starkare hand börjar du med också med överföring och fortsätter 

sedan med kravbud för att undersöka eventuell slammöjlighet.  

Alternativ 1: Svag hand 
Antag att du har en svag hand som denna:  

♠ Q 10 8 4 2  ♥ J 3 2 ♦9 4 3 ♣ 10 5 

Det första du ska tänka på är att inte passa med dessa kort när partnern öppnar med 1NT. 

Anledningen är att din hand är praktiskt taget värdelös i ett NT-kontrakt.  Om du däremot 

överför med 2♥ och partnern ”lyder” och bjuder 2♠ har ni kommit i ett avsevärt bättre 
kontrakt med minst 7 spader tillsammans. 

Nu ser budgivningen ut så här:  

Partner Du 

1NT 2♥ 

2♠ ? 

Nu är det din tur och du passar med ovanstående hand för att avsluta budgivningen. 

Viktigt att komma ihåg:  

• När du överför till ♥/♠ så lovar du endast en högfärg med minst 5 kort.  

• Du har alltså inte lovat något annat alls.  

• Du kan ju vara svag eller stark men det berättar du för partnern i ditt nästa bud.  

Med följande händer, efter partnerns öppning 1NT, ska du överföra och därefter passa på 
överföringen:  

a) ♠ J 10 5 4 3  ♥ A 4 ♦ 9 7 5 4 ♣ 9 4 

b) ♠ Q 8 3 ♥ 9 8 7 6 5 ♦ Q 9 6 3 2 ♣ — 

c) ♠ 3 ♥ K 10 9 6 4 2 ♦ 10 8 ♣ 9 7 5 3 

d) ♠ A 9 8 5 4 ♥ 7 5 3 ♦ 8 4 ♣ J 9 6 

Alla händer har mindre än 8 poäng och då kommer vi inte upp till de 25 poäng som 

behövs för utgång. Därför väljer vi att stanna på lägsta och bästa nivå 2♥/♠.  

Ibland har partnern bara en dubbelton i vår högfärg och ibland kanske 3 eller 4 kort i 
färgen men det spelar ingen roll.  Det viktiga är att vi har undvikit kontraktet 1NT.  

Slutsats: med 0-7 HP och en 5+korts högfärg gör du överföring och bjuder pass i ditt 
nästa bud!  
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Alternativ 2: du har en invithand  

När du har en hand med 8-9 HP gör du överföring och i ditt nästa bud inviterar du till 

utgång i NT eller högfärgen. Om du har en 6+korts högfärg så räkna även stödpoäng för 

kortfärg eftersom du vet att ni har minst 8 trumf tillsammans. Ditt invitbud säger till 
partnern: ”Partner, med minimum(15) så passa men bjud utgång med maximum”(16-17).  

Det finns två invitbud att använda efter överföring till 2♥/♠.  

Exempel 1: 5-korts HÖ 

♠ A J 5 4 ♠ Q 2 

♥ K 4 ♥ 10 9 7 6 5 

♦ K Q 7 3 ♦ A J 4 

♣ A 5 3 ♣ J 10 9 

    

Partner Du 

1NT 2♦ 

2♥ 2NT(invit) 

3NT   

Med denna hand visar ditt bud 2♦ först 5+ hjärter och sedan inviterar du till utgång med 

budet 2NT. Budet 2NT visar exakt 5 hjärter och 8-9 HP. Med max bör ÖH bjuda vidare 

och välja utgång i 3NT eller 4♥ om han har 3+ hjärter. Med den aktuella maxhanden ovan 

väljer han 3NT eftersom han bara har en dubbelton i hjärter.  

Exempel 2: 6+korts HÖ 

♠ A 5 2 ♠ K 4 3 

♥ Q 5 ♥ K 10 8 7 6 4 

♦ A K 8 2 ♦ 9 7 6 

♣ A 9 6 3 ♣ 5 

    

Partner Du 

1NT 2♦ 

2♥ 3♥(invit) 

4♥   

Med denna hand återbjuder du 3♥. Det visar 6+hjärter och 7-8HP (värde 8-9 poäng) med 

hjärter som trumf.  Nu är det upp till ÖH att bestämma slutligt kontrakt. Med min passar 

man, men handen ovan har max och utgång 4♥bjuds. Att spela 3NT är inget alternativ när 
det finns 8+trumf tillsammans.   

Tänk på: Om budgivningen startar 1NT-2NT, vet partnern med säkerhet att du inte har 

4+kort i högfärg. Om du hade haft det skulle du ha visat det med annat bud. Märk också 

att när du har bjudit överföring lovar du en minst 5-korts färg. Bjud aldrig om den såvida 
du inte har fler än 5 kort i färgen!  

Slutsats: med en invithand (7-9hp) och en 5+korts högfärg börja med överföring och visa 

sedan lämpligt invitbud, 2NT eller 3♥/♠.   
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Alternativ 3: du har en hand med styrka för utgång  

Bridge kan ibland vara enkelt som exempelvis när partnern öppnar med 1NT och du som 

svarshand har en 5-korts HÖ och ser att ni har styrka för utgång. Nu talar vi inte om slam 
utan endast utgång och då har vi inga svåra beslut att ta.  

Ett enkelt exempel på en sådan hand. Partnern öppnar med 1NT och du har:  

♠ A 10 9 8 3 ♥ K 4 3 ♦Q 8 

 

♣ Q J 7 

 

Du överför först med 2♥ och efter ÖH:s svar 2♠ hoppar du till 3NT.  

• Du visar därmed exakt 5-korts spader  

• Du visar 10-12 poäng 

• Partnern vet att slam är osannolikt och väljer slutkontrakt 3NT eller 4♠.  

• Han passar på 3NT (om han endast har dubbelton spader)  

• Han bjuder 4♠ med 3+spader  

Slutsats: Med 5-korts HÖ och enbart styrka för utgång gör du överföring och hoppar i ditt 

nästa bud till 3NT. ÖH väljer sedan att passa eller bjuda utgång i högfärgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


