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	Mot färg:  10-12
	Mot sang:  10-12
	Genom spelföraren: 
	Genom träkarlen: 
	I partnerns färg:  10-12
	Markeringar:  Scneider
	Längd: malmö
	Övriga:  lavinthal
	Övriga konventioner: 2NT Böes
	Öppningsbud som kan kräva speciella försvarsmetoder: 
	Handikapp: 
	Handikapp_2: 
	Grundsystem: 5551
	Beskrivning: 12-19 (se övrigt**)
	Svar: 1ru, 0+
	1: 5+
	Beskrivning1: 12-19
	Svar1: 1NT kan innehålla fyrkort hö
	fill_14: 5+
	fill_15: (10-11) 12-19
	fill_16: 
	fill_17: 5+
	fill_18: (10-11)12-19
	fill_19: 
	1NT: 
	Beskrivning1NT: (12)13-17
	Svar1NT: *se övrigt.
	fill_23: 0
	fill_24: ojämn, 20+, jämn 22+
	fill_25: 
	2: 0
	Beskrivning2: Multi
	Svar2: 2hj, relä
	fill_29: 6+
	fill_30: 7 förlorare 
	fill_31: 2NT, konv
	fill_32: 6+
	fill_33: 7 förlorare
	fill_34: 2NT, konv.
	2NT: 
	Beskrivning2NT: 18-19
	Svar2NT: Höfr, överf.
	fill_38: 6+
	fill_39: spärr
	fill_40: 
	fill_41: 6+
	fill_42: spärr
	fill_43: 
	3NT: 
	Beskrivning3NT: gambling
	Svar3NT: 4kl, pass eller korr.
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	Slamkonventioner 1: 4kl, frågar efter kontroller. 4 NT direkt, essfråga
	Slamkonventioner 2: 
	Övriga konventioner se även andra sidan 1: 
	Övriga konventioner se även andra sidan 2: **Även 1 kl kan innehålla fyrkorts ruter.
	Försvarsbud:  13-17, kan även vara "slask"
	2NT_2:  Böes
	Övriga försvarskonventioner 1: *(2 kl, höfråga), (2 ru, uppmanar till att bjuda 2hj)
	Övriga försvarskonventioner 2: *(2 hö, femkorts invit) (2NT, invit, kan innehålla fyrkorts hö)
	Spelare Nord: Peter Holmer
	Klubb 1: Kolmårdens BK
	MID 1: 2164
	Spelare Syd: Lars-Magnus Gustafsson
	Klubb 2: Kolmårdens BK
	MID 2: 1489
	Antal prickar: 
	Dubbling 1: UD, negativa dubblingar
	Dubbling 2: 
	Spec försvar 1: 
	Spec försvar 2: 
	Hur: 1+
	P1: 
	P2: 
	P3: 
	P4: 
	P5: 
	P6: 
	P7: 
	P8: 
	P9: 
	P10: 
	P11: 
	P12: 
	P13: 
	P14: 
	P15: 
	Enkelt överbud: Högsta och lägsta
	Dubbelt överbud: 
	Hoppinkliv: 2hö=6+, 7 förlorare
	Mot 1NT: Brozel
	Mot stark klöver: 2ru=multi
	Mot 2 ruter multi: 
	Mot svaga 2: 
	Mot 3 i lågfärg: 
	Mot 3 i högfärg: 


