
Luddlikt 1.5 Per Lindström – Lars Malm - Gunnar Lindell

Öppningsbud 1:a och 2:a hand - 3:e/4:e hand se öppningsbud ”pass”

pass 0-8 alla fördelningar (vi öppnar på alla händer med 9+ i 1:a och 2:a hand)
pass - 1♣ = 19+ konventionellt, enda starka svarsbudet
pass - 1♦, hö = Ca 12-18, naturligt, kan ha längre lå efter 1hö
pass - 1NT = 15-18 sanghand
pass - 2♣+ = 0-18 minst 5ko, ej krav.

1♣ Krav, 15+ (enda starka öppningsbudet)
1♣ - 1♦ = 0-8 inte krav
1♣ - 1hö, 1NT, 2lå = 9+ utgångskrav, naturligt, längre sidofärg kan finnas
Efter inkliv på 1- och 2- läget är D 5-8 oavsett fördelning

1♦ 9-14, minst 5ko ♦. Naturlig budgivning.

1♥,♠ 9-14 naturligt, 4+ 
1hö-2♣ = Relä
1♥ – 2♦ och 1♠ – 2♥ = bra höjning av öppningsfärgen
1♠ – 2♦ = 5+♥ , styrka för 2-över-1 (ca 11/12+)

1NT 9-14 jämn, ingen 4ko hö, kan vara 5422 med bägge lå eller 6322 med lå
-2♣ = Styrkefråga
-2♦ = Krav till 2♥ med olika typer av svaga eller invithänder. 
-2♥,♠ = Invit med 5+ färg. Tangetbudet frågar efter kortfärg 
-2NT = Svag med bägge lå

2♣ 9-14 5+ ♣
2♣ – 2♦ = Relä, minst invitstyrka

2♦ Svag multi med någon 5+ hö

2♥,2♠ 9-11 och antingen a) 6+ färg eller b) 5+ ko och 4+ lå samt någon kortfärg
2♥ – 2♠ och 2♠ – 2NT = Relä
2♥ – 2NT och 2♠ – 3♣ = Krav med 5ko i andra hö (2♥ – 2NT = 5+ ♠)

2NT (*) 5-8 och 55 i ♠ + en annan färg
- 3♣ = passa eller korrigera
- 3♦ = Frågar efter sidofärgen
- 3♥ = Utgångsinvit i ♠

3,4-i färg Spärr, mycket svagt i pluszon

3NT Genomgående högfärg med minimal sidostyrka



Luddlikt 1.5 Per Lindström – Lars Malm - Gunnar Lindell

Konventioner

• RKC 0314

• Lebensohl

Motbudgivning

Mot 1♣ Om 1♣ inte är starkt så är pass = 0-8, D = 15+ och övriga bud som

vår egen öppning

Mot stark 1♣: D = bägge hö; 1NT = bägge lå

Mot 1NT: 2♣ = högfärgsfråga
2♦ = Multi med antingen svag 2hö eller stark med lå
2hö = Ett bra inkliv

Mot multi 2♦:  D = 12-14 något så när jämn eller 19+
2NT = 15-18

Mot svaga 2: D = vanlig UD, 2NT = ”ojämn UD”, mera fördelning än vanlig D

Mot alla öppningsbud på 2 och 3-läget:

4♣/♦ = 55 i ♣/♦ + en högfärg

Utspel

Mot färg: 10-12

Mot NT: 10-12

Vändor: Genom spelföraren: 2:a/4:e ursprunglig längd

Markeringar: Schneider, Malmö
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