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 Liten handledning i 
 pre-alert och förklaringar 
  
 för spelare inom Östra Mellansvenska BF 

 vid online-tävlingar 

  
 

  

 

 

I detta dokument finner du – i tillägg till reglerna kring pre-alert  och 

alertering – riktlinjer och rekommendationer för förkortningar samt hur 

man lämpligen beskriver sina bud relativt kortfattat.  

 

 Dokumentet har tillkommit som en följd av önskemål från   spelare, 

för att vara till hjälp i våra onlinetävlingar. 

 

  

 

Daterat: 22 mars 2021  
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Pre-alert 

Syfte 

Syftet med pre-alert är att ge motståndarna en mini-bild av systemet, så att man inte ”över-

rumplas” när budgivningen startat. Proceduren fråntar inte någon från skyldigheten att 

alertera bud och att förklara dessa i budgivningen. 

 

Vad pre-alerten ska innehålla 

Observera att inte finns helt fastställda regler för dessa i Sverige. Vi rekommenderar att man 

förklarar följande i sin hälsnings-/pre-alert-fras: 

• Grundsystem 

o Bra formuleringar är färglängder, t ex: 4444, 5533, 5542, 5551. 

Detta under förutsättning att inget av dessa bud är artificiellt. 

o Spelar man stark, dubbeltydig eller balanserad 1, ska det läggas till –  t ex: 

Stark klöver 5510. 

• Öppningsbud 

o Säger man inget annat, förutsätts man spela 15-17- eller 14-16-sang. 

o Informera kort om vad 2 trick i färg utom 2 är (2 behöver inte pre-alertas om 

det är starkt i ett naturligt system eller klövervisande i ett starkt klöversystem). 

o Svaga 2 räcker som formulering, liksom 2 Multi och 2 i hö=2-färgsh. 

• Något speciellt 

o Spelar ni något som är speciellt, informera om det – här får omdömet avgöra! 

o Överföringssvar på öppningsbudet 1 är exempel på sådant som bör pre-

alertas. 

• Utspel och markeringar 

o Skriv gärna det kort och koncist!  

o 1-3-5 duger bra, liksom 10-12 och 11-regeln, MUD eller vad ni nu spelar. 

o S-M(-L) som förkortning för Schneider-Malmö-Lavinthal är en accepterad 

förkortning – om ni nu spelar något eller några av dessa. 
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• Exempel 

o Hej, Inga och Klas här. Vi spelar Nordisk Standard med svaga 2,      1-3-5 och 

S-M. 

o God afton. Berta och Harald spelar Stark klöver, 5510, 2 Multi,  

2-färgade 2 i högfärg, 11-regeln och S-M-L. 

o Hejsan, Inga-Stina och Frans hälsar, vi spelar 5542 med överföringssvar på 1, 

12-14-sang, 2 Multi och 2 i högfärg 10-13 med 6-färg, 11-regeln och högt kort 

för styrka. 

 

Tekniktips 

Skriv in din pre-alert i ett dokument eller mejl som du har öppet parallellt med spelet. Kopiera 

aktuell text och klistra in den i chatt-rutan när varje rond startar – då behöver du inte skriva 

texten en massa gånger under tävlingen och sparar på sätt också tid. 

 

Pre-alert i egen BBO-profil 

I BBO kan man istället för att skriva sin pre-alert i chatt-rutan, göra det i sin egen profil. Hur 

det går till framgår nedan. I chatt-rutan skriver man då hälsningsfrasen och hänvisar till 

profilen. 

 

Lägga till pre-alert i sin BBO-profil 

 

• Logga in på BBO, klicka därefter på Konto och välj alternativet Profil. 

• Under ditt verkliga namn finns en rubrik kallad Annat. Här skriver du din pre-alert och 

avslutar med att klicka på knappen Spara ändringar. 

o Exempel: Hej, Sven och Greta här. Se profilen för Svenne41. 

 

Deklarationskort 

Ytterligare ett alternativ på BBO är att skapa ett eget deklarationskort. Det gör man via Konto 

och därefter Deklarationskort. 

I chatt-rutan skriver man då hälsningsfras och med hänvisning till deklarationskortet. 

Motståndarnas deklarationskort hittar man under den blå knappen med tre vita streck. 

o Exempel: Hej, Anita och Berit här. Se deklaration. 
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Alerter och förklaringar 

Syfte 

Det övergripande syftet med alertering och förklaring är att man som spelare ska kunna förstå 
motståndarnas bud utan att kunna deras system. I enlighet med bridgelagarna ska bud 
förklaras så utförligt som möjligt. Vid live-spel förklarar man först när man blivit tillfrågad, vid 
onlinespel förklarar man däremot ouppfordrad eftersom man själv alerterar sina egna bud. 
 
På såväl BBO-plattformen som på RealBridge gör du på följande sätt: 
 

1. Klicka på Alert-knappen. 

2. Skriv in din förklaring i förklaringsfältet. 

3. Avge ditt bud. 
 
Trots att det går att förklara i efterhand, är ovanstående modell vad som rekommenderas. Den 
sparar tid och säkerställer dessutom att motståndaren till vänster om dig inte hinner bjuda 
innan denne fått tillfälle att läsa förklaringen. 

 

Vad som ska alerteras och förklaras 

För att ett bud ska vara alerteringspliktigt ska det vara onaturligt, antingen beträffande styrka 

eller fördelning eller innehålla ytterligare information, t ex garanterar en färg till utöver den 

bjudna.  

Även bud som visar ett visst tempo (slaminvit, utgångskrav, rondkrav, okrav etc) är ofta alerte-

ringspliktiga. Förklara då varför budet är onaturligt, i just styrka, tempo och/eller fördelning. 

Det går inte att helt i detalj beskriva alla situationer, utan omdömet måste ibland fälla 

avgörandet, men du finner ett antal exempel på sidorna 6–8.  

 

Vad som gäller för alerter vid online-spel 

• Online ska man alertera bud även över 3NT, t ex kontrollbud, essfråga och svaren på 

denna. 

• Frivilligt, men rekommenderat, är att också alertera artificiella dubblingar och 

redubblingar, främst ifall budet visar något om en viss färg; t ex dubbelt på 1NT-

öppning som visar enfärgshand. 
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Du som spelar relativt naturligt system 

Du kommer att behöva alertera och förklara ganska få bud. 
 

 

Du som spelar lite mera artificiellt 

Ju mer artificiellt du spelar, desto bättre måste du vara på att förklara och vara beredd på att 

svara på frågor. 

Håll alltid uppsikt på chatt-fält och budfält där följdfrågor kanske kommer! 

 

Lagtvång eller hjälpsamhet 

Alerteringspliktiga bud ska förklaras. Med detta menas bud som är onaturliga, d v s i princip 

förnekar minst fyra kort i den bjudna färgen. Det innebär t ex att även om pre-alerten anger 

5542 ska 1 alerteras. 

Det kan också vara hjälpsamt att skriva in förklaringar till bud som i sig inte är alerteringsplik-

tiga. Hjälpsamhet ska eftersträvas! Exempel på hjälpsamma förklaringar är sangöppningars 

styrkeintervall, om öppningsbudet 2/ visar ett visst styrkeintervall (även om buden i sig är 

fullt naturliga). 
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Liten parlör 

I det följande finner du några korta formuleringar du kan använda som är helt OK. 
 

Ditt bud Förklaring Kommentar 

1 ”1+” • OK ifall 1 kan vara ned till singelton för att färglängderna i övriga färger inte räcker till, t ex 5551.  

Budet måste dock innehålla normal öppningsstyrka (ca minst 11) för att du ska kunna förklara så kort. 

• Om du kan öppna med 1 trots att du har annan färg som är lång, t ex kan ha singel klöver och femkorts ruter, 

måste du förklara annorlunda. 

 

1 ”17+” • Normal förklaring om du spelar Stark klöver där undre gränsen för budet är 17 hp. 

 

1 ”11-13 NT eller valfri 17+” • Är den normala förklaringen ifall man spelar Dubbeltydig klöver och där 1 kan innehålla antingen en svag 

sanghand eller en godtycklig hand med minst 17 hp. 

 

1 ”11-16, 1+” • OK formulering, under förutsättning att du spelar Stark klöver och att 1 förnekar att du har en annan färg som 

är lång – d v s att du oftast har ruter, annars en balanserad hand. 

• Om du t ex kan ha singel ruter och sexkorts klöver när du öppnar med 1, måste du förklara annorlunda. 

 

1–1 ”0-7” • Är en fullt OK förklaring när man har 1 som negativt svar på den starka 1-öppningen. 

• Att skriva ”Svagt” är däremot inte OK. 

 

2 ”Enda krav” • Ett vedertaget konventionsnamn, så helt OK. 

 

2 ”5-10; 6-k hö el 22-23 NT” • Medan ”Multi” är fullt tillräckligt vid pre-alert, ombeds du förklara vad handen kan innehålla när du öppnar 

med budet 2. Här används ett par lämpliga förkortningar, se tabellen sid 10. 

 

2 ”5-10; 5+ & 4+ lägre” • Är den normala förklaringen när man spelar med tvåfärgsvisande 2-öppning. 

• Om hjärtern alltid är på exakt femkort, bör du skriva ”5 & 4+ lägre”. 

 

2 ”5-10; 5+ & 4+ lägre” • Om sidofärgen även kan vara hjärter, är förklaringen den normala. 

• Om sidofärgen endast kan vara en lågfärg, måste du skriva lå(gfärg), inte lägre. 

• Om spadern alltid är på exakt femkort, bör du skriva ”5 & 4+ lägre”. 

 

2NT ”5-10; 5+5+ i lå” alternativt 

”5-10; 5+ & 5+” 

• Är den normala förklaringen när man spelar med lågfärgsvisande 2NT-öppning. 

• Om budet visar exakt 5-5, skriver du förstås det. T ex: ”5-10; 5-5 i lå” alternativt ”5-k  & 5-k ” 
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Mindre kända konventionsnamn 

Bridgespelare tenderar att använda en uppsjö av konventionsnamn, t ex Häxan, Cappelletti, Böes, Trash, Tornalle, Gambling, Splinter, 

Sveas sangförsvar etc. Emellertid är det vanligen så att motståndarna inte har en aning om vad konventionen betyder, även om de 

händelsevis skulle råka ha hört talas om den. 

Det övergripande syftet med förklaring av bud är att motståndarna ska förstå vad budet betyder. Därför är inte konventionsnamn som 

förklaring tillräckligt – skriv istället vad budet betyder! 

 
Ditt bud Konventionsnamn som inte är OK Förklaring som är OK 

2 ”Askeröd” ”10-13; 6+färg” 

 

2 (inkliv mot 1NT) • ”Trash” 

 

• ”Asptro” 

• ”6+ alt + ” eller ”1-färgsh  el 2-färgsh +” 

 

• ”Någon 2-färgsh med 4+” eller ”4+ & 4+annan (som kan vara längre än )” 

 

1–1NT; 2 ”Häxan” ”11-15 nat el 16+ med 5+ & 0+” 

 

 

Allmänt kända konventionsnamn 

Vissa konventionsnamn anses så allmänt kända att de kan användas utan närmare beskrivning, vilket inte ska likställas med att de inte behöver 

förklaras ifall motståndarna frågar. 

 
Konventionsnamn Betydelse och kommentarer 

Enda krav (oftast 2) Krav till utgång om inte öppnaren återbjuder 2NT i andra budronden. 

Stayman (2) Frågar sangöppnaren ifall denne har någon högfärg på minst fyra kort. 

Stenberg (2NT) Trumfstöd och krav till minst utgång. Eftersom det finns en uppsjö av svar på Stenberg, måste svaren alltid förklaras. 

Blackwood (4NT) Essfråga där endast äkta ess räknas 

RKCB (4NT) Essfråga där trumfkungen ingår som ”femte ess” och där trumfdam finns bland svaren.  

Svaren ska alltid förklaras, t ex: 

• ”2 ess, ej trumfdam”; ”0 eller 3 ess”; ”0/3”, men undvik förklaringar som ”1430” och ”0314”. 

Fjärde färg  Kravbud som ber partnern beskriva sin hand ytterligare. Ofta söker man håll i färgen för att kunna spela sang. 

Rondkrav  Partnern måste bjuda (minst) en gång till, får inte passa på budet.  

Utgångskrav Paret får inte passa förrän (minst) utgång är bjuden.  
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Oprecisa formuleringar 

Formuleringar som är oprecisa ger inte motståndarna den information de enligt bridgelagarna har rätt till. Nedan ser du några exempel på sådana 

formuleringar och varför de inte är OK. 

 
Ditt bud Förklaring som inte är OK Varför är förklaringen inte OK? 

2 ”Under öppningsstyrka” • Såvida inte budet kan avges med alla styrkor inom intervallet 0–10 hp, är förklaringen inte OK. 

• Om budet t ex visar 6-10 hp – skriv det! 

• Om det är en definierad ”Svag 2” (se tabellen sid 10), räcker det med att skriva just ”Svag 2”. 

 

1–3 ”Inte invit” • Alla förstår att budet inte visar ca 10-12 poäng, men kan det vara 7 eller rent av 0? Förklara! 

 

3 ”Spärr” • Om budet visar 7+färg utan speciella krav på färgkvalitet är förklaringen OK. 

• Om budet däremot t ex garanterar två topphonnörer, måste du skriva det. 

• Om budet däremot t ex förnekar två topphonnörer, måste du skriva det. 

 

1–(inkliv 2)–2 ”Okrav” Begreppet okrav innebär förstås att partnern får passa på det, men får 2 avges med precis hur svaga 

händer som helst?  

Förklaringen är oprecis; skriv istället vad som krävs för att få bjuda 2, t ex: ”8-10; 5+”. 
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Lämpliga förkortningar 

Att skriva klartext tar inte bara tid, också utrymmet i förklaringsfältet under budet är begränsat.  

Därför är det rimligt att införa ett antal förkortningar som får anses vara lämpliga. 

Det är tillåtet att improvisera med förkortningar, se bara till att göra ditt bästa för att motståndarna ska 

förstå! 

 
Förkortning/ 

benämning 

Betydelse 

bal resp obal Balanserad hand respektive obalanserad hand. 

4-k  Exakt fyra kort i färgen. 

5-k  Exakt fem kort i färgen. 

4+ Minst fyra kort i färgen. 

5+ Minst fem kort i färgen. 

kl, ru, hj, sp, NT Klöver, ruter, hjärter, spader, sang (kortsymbolerna , , ,  får du genom att skriva: !C, !D, !H, !S). 

1-färgsh Enfärgshand. 

2-färgsh Tvåfärgshand. 

överf Överföring. 

hö, lå Högfärg, lågfärg. 

hö-?, lå-? Högfärgsfråga, lågfärgsfråga. 

håll-? Hållfråga. 

Svag 2 
Svag 2-öppning, förutsätter att man har 6-kortsfärg och ungefär 5-10 hp.  

Är handen annorlunda måste man förklara mera utförligt. 

fjärde färg Fjärde färg; kravbud som ber partnern beskriva sin hand ytterligare. 

okrav Partnern får passa på budet. 

RK Rondkrav; partnern får inte passa på budet. 

UK Utgångskrav; ingen i paret får passa förrän (minst) utgång är bjuden. 

min Minimistyrka för tidigare bud, t ex 11-14 när öppningsbudet i sig kunnat vara starkare. 

tillägg / extra Starkare än minimistyrkan för tidigare bud, t ex 15-19 när öppningsbudet i sig kunnat vara svagare. 

Ktrl Kontroll(bud). 

UD Upplysningsdubbling. 

SD Straffdubbling. 

UtspD Utspelsdubbling. 

alt Alternativt. 

el Eller. 

nat Naturligt (bud). 

ngn Någon. 

; 
Semikolon; fungerar bra som avdelare mellan olika delar i en förklaring.  

T ex: ”6+färg; max” eller ”7-11; 5+”. 

& Fungerar bra som ”och”, sparar framförallt textutrymme. T ex: ”5+ & 4+annan”. 

S, M, L Schneider (lågt kort intresse), Malmö (lågt kort jämnt antal), Lavinthal (lågt intresse för lägre färg). 

 


