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Sammanfattning: 

Avsnitt 1: 
Viktigt att komma ihåg:  

• När du överför till 2 ♥/♠ så lovar du endast en högfärg med minst 5 kort.  

• Du har alltså inte lovat något annat alls.  

• Du kan ju vara svag, inviterande eller stark men det berättar du för partnern i ditt 

nästa bud.  

Alternativ 1: du har en svaghand  
Slutsats: med 0-7 HP och en 5+korts högfärg gör du överföring och bjuder pass i ditt 
nästa bud!  

Alternativ 2: du har en invithand  
Slutsats: med en invithand (7-9hp) och en 5+korts högfärg börja med överföring och visa 

sedan lämpligt invitbud, 2NT eller 3♥/♠.  

  

Alternativ 3: du har en hand med styrka för utgång 
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. 

 

 
 
Avsnitt 2 (Utgångsstyrka och starkare händer; Texas ÖF) 

 

Alternativ 1: du har en 5-korts högfärg och slamintresse  
Slutsats: Med 5-korts HÖ och slamintresse gör du överföring och hoppar i ditt nästa bud 

till 4NT. Detta bud är inte Essfråga utan invit till 6NT. ÖH väljer sedan att passa eller 

bjuda slammen. 

 

Alternativ 2: En annan handtyp är 6+korts HÖ och endast styrka för utgång. 

Slutsats: Nu använder vi Texas överföring som innebär att du ska överföra till 4-nivån 

istället för 2-nivån. Med endast poäng för utgång passar du efter överföringen. 

 

Alternativ 3: En annan handtyp är 6+korts HÖ och styrka för slamintresse. 

Använd Texas ÖF  

Slutsats: Med endast poäng för utgång bjuder vi pass efter Texas ÖF. Med styrka för slam 

gör vi Essfrågan 4NT efter Texas ÖF 
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Avsnitt 3 (störd överföring; slambudgivning; 5-5 i HÖ; Super-Accept) 

Konkurrensbudgivning (är systemet På eller Av?) 
Slutsats: Man kan välja system På eller Av men rekommendation är att alltid spela med 

system Av för att inte missförstånd ska ske. 

Överföring och slambudgivning 

Regel vid 5-korts HÖ samt sidofärg i lågfärg 

Slutsats: starka 2-färgshänder visas med vanlig överföring. Efter överföring till 2♥/2♠ 

visar du din lågfärg på 3-nivån och nu gäller UK. När trumfstöd finns kan båda i paret 

kontrollbjuda och 4NT är Essfråga.  

 

Starka enfärgshänder (enfärgshand= 6+kortsfärg och ingen 4-kortsfärg) 
Slutsats: när du har en stark enfärgshand 16+ utan kontroll i sidofärgerna ska vi inte 

överföra utan istället börja med ett hopp till 3♥eller 3♠ 

Om vi har båda högfärgerna? 

Alternativ 1: Med svag svarshand 
Slutsats:  

• När du är svag (0-7stp) med 5-5 i båda högfärgerna, överför då till den bättre av 

färgerna och passa efter överföringen.  

• Med en svag hand (0-7stp) och 5-4 i båda högfärgerna är det bäst att överföra till 

5-kortsfärgen och hoppas på det bästa. 

Alternativ 2: Invithand med båda högfärgerna/5-4 samt 5-5 
Slutsats:  

• När du har 5-4 fördelning i högfärgerna och invitstyrka ska du börja med Stayman 

2♣ och sedan bjuda vidare. 

• Med 5-5 fördelning i högfärgerna och invithand överför du med 2♦till 2♥, den 

lägre högfärgen först 

Alternativ 3: Stark hand med 5-5 i högfärgerna  

Slutsats:  

Med 10+stp börjar du med överföring till den högre högfärgen, alltså spader. Bjud 2♥ och 

efter ÖH:s 2♠ bjuder du sedan 3♥.  

Jämför budsekvensen med invithand resp utgångshand!  

• Med 5-5 och invithand (lägre poäng) börjar överföringen till ♥ (den lägre färgen)  

• Med en utgångshand (högre poäng) börjar överföringen till ♠ (den högre färgen) 
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Super-Accepts (superanpassning) 

Vi sa tidigare att ÖH ska “lyda” och acceptera överföringen med 2♥/2♠. Men ”ingen regel 

utan undantag” så det finns givetvis ett (och endast ett) undantag även här som kanske 

framgår av rubriken?  Partnern måste ju alltid acceptera vår överföring till 2♥/2♠ men 

han kan också förmedla att han verkligen gillar överföringen om han själv har 4 kort i den 
aktuella högfärgen och 16/17 HP. Med detta enda undantag bjuder ÖH överföringen 

med hopp till 3♥♥♥♥/3♠♠♠♠.   

Vad gör vi som svarshand när ÖH hoppar (super-accept) på vår överföring? Vår uppgift är 
då att omvärdera handen för att se vilket kontrakt vi vill komma till.  

Slutsats:  

• Det kan vara att passa och spela ett delkontrakt 

• Att bjuda utgång eller slaminvitera  

• Bud i ny färg blir nu ett kontrollbud, eftersom trumffärgen är bestämd 

• 4NT är givetvis Essfråga  

• Fördelen med super-accept ger dig som svarshand en bra bild av hur era händer 

passar ihop när du vet att ÖH har 4-stöd till din överföring och dessutom 

maximum för sangöppningen 

 

 

 

 

 

 


