
 

 Negativa dubblingar med okrav när motståndarna kliver in 
 

Efter inkliv på entricksnivån  

När motspelarna kliver in i budgivningen, låter du många av dina svarsbud behålla 

sina normala betydelser såsom  

- trumfhöjningarna (inklusive Stenbergs 2NT). 

- bud på entricksnivån minst 4-korts färg och minst 6hp  

 

Däremot lovar 1NT håll i inklivsfärgen och 8-10 (11) hp och bud på tvåtricksnivån 

lovar nu en bra femkortsfärg och maximalt 11 hp.  

Du har säkert upptäckt, att du sällan eller aldrig har använt dig av straffdubbling 

när en motspelare kliver in i budgivningen på en- eller tvåtricksnivån. Därför låter 

vi detta bud betyda  

- att du har en styrka inom intervallet 7- 11 hp med minst 4-4 i de objudna 

färgerna eller  

- att du har minst 12 hp oavsett fördelning  

 

Jämför detta med den vanliga upplysningsdubblingen (UD) där du antingen kan ta 

emot alla objudna färgerna eller har en stark hand.  

 

SHs bud efter inkliv på entricksnivån  

Partnern har öppnat med 1Ru och MTH kliver in i budgivningen med 1Hj. Vad 

bjuder Du på följande händer?  

a. KD942 94 E92 D103  

b. 932 D106 K93 KD103  

c. E93 9 KD943 9753   

d. 952 983 K93 K963  

a. 1Sp. När Du bjuder en ny färg på entricksnivån, ställer du samma krav som i 

ostörd budgivning. 1Sp visar minst fyrkortsfärg och minst 6 hp. Budet är 

rondkrav.  

b. 1NT. Efter ett inkliv visar ditt 1NT-bud, att du har minst enkelhåll i 

inklivsfärgen tex K8 eller D105 och 8-10 (11) hp. Med 6-7 hp bör Du passa.  

c. 3Ru. Med trumfstöd bjuder du som i ostörd budgivning. 

d. Pass. Du har absolut minimum för att bjuda i en ostörd budgivning. Utan något 

bra bud väljer du att passa och se tiden an.  
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Fler exempel  

Partnern har öppnat med 1Hj och MTH kliver in i budgivningen med 1Sp. Vad 

bjuder Du?  

e. 42 92 EK92 D10632  

f. 932E6 Kkn3 KD1032  

g. 93292 K3 KD10753  

h. 95 K83 963 KD963   

i. 95 K9853 9 Kkn963   

j. Dkn953 K8 963 KD9   

e. D. När du dubblar visar du primärt intresse för de objudna färgerna (4-4 eller 

bättre) och minst 7 hp. Detta bud kallas för negativ dubbling, eftersom det visar 

svaghet i de bjudna färgerna.  

f. D. Även med denna hand väljer du att bjuda dubbelt för att sedan, om partnern 

väljer att bjuda 2Ru, bjuda 3Kl för att visa din femkortsfärg och minst 12 hp. 

Budet blir då krav till utgång.  

g. 2Kl. När vi nu använder principen i exempel f. kan vi låta ett direkt bud på 

tvåtricksnivån visa en bra färg och maximalt 11 hp. Detta bud är nu okrav, dvs. 

partnern bör passa med en minimal öppningshand. Fördelen med detta bud är att 

du kan vara med och konkurrera om slutbudet.  

h. 2Hj. I detta fall föredrar vi att du bjuder 2Hj trots att du bara har trekorts 

trumfstöd av två skäl, dels att det blir lättare för din partner att vara med i 

konkurrensbudgivningen med en femkortsfärg om inklivshandens partnern höjer 

till 2Sp, dels att din partner troligen får möjlighet att stjäla en spader på den 

korta trumfhanden.  

i. 4Hj. Med den honnörsvaga, men spelstarka handen väljer du att bjuda utgången 

direkt. (Med en honnörstarkare hand bör du bjuda via Stenbergs 2NT). Genom att 

skilja på dessa båda metoder för att komma till utgång, blir det lättare för 

partnern att agera rätt i den fortsatta budgivningen om motspelarna bjuder 

vidare tex 4Sp.  

j. Pass. Med lång och tät spader bör du sitta lugnt i båten och passa. Lita på att 

partnern kommer att balansera i sista hand och helst med en dubbling (UD). 

Genom att sedan passa förvandlar du den till en straffdubbling. Skulle partnern 

bjuda en ny färg på tvåtricksnivån, inviterar du till utgång med 2NT.  
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ÖHs andra bud efter en negativ dubbling  

Efter en negativ dubbling ska ÖH försöka beskriva sin hand på bästa sätt.  

Du har öppnat med 1Ru och MTV kliver in i budgivningen med 1Sp. Partnern 

dubblar och MTH passar. Vad bjuder Du på följande händer?  

a. K62 D42 EKkn962 3  

b. Kkn2 D10 K932 KD103  

c. E939 KD943 K753   

d. 95 K983 KD943 E6   

e. 9 K983 KD943 EK6  
 

a. 2Ru. Budet visar minst en femkorts ruter och att du saknar fyrkortsfärg i de 

objudna färgerna.  

b. 1NT. Budet 1NT visar ett bra håll i inklivsfärgen och 12-14 hp.  

c. 2Kl. Budet visar fyrkorts klöver och en minimihand.  

d. 2Hj. Budet visar fyrkorts hjärter och en minimihand. OBS! att det inte är en 

stigande budgivning, då partnern har lovat fyrkorts hjärter med den svaga 

varianten av den negativa dubblingen.  

e. 3Hj. Med 17 htp inventerar du till utgång. Med ännu starkare hand med minst 

17 hp kräver du först till utgång genom att bjuda överbudet 2Sp. Sedan får du 

och din partner se till att komma i det bästa kontraktet.  

ÖHs andra bud efter SHs okrav-bud  

Efter ett inkliv och SHs bud på tvåtricksnivån, som är okrav, bör ÖH försöka 

finna det bästa delkontraktet med en minihand. Med en positiv hand (15+ hp) ska 

du invitera till utgång eller säkerställa att ni kommer till utgång.  

Du har öppnat med 1Ru och MTV kliver in i budgivningen med 1Sp. Partnern bjuder 

2Hj och MTH passar. Vad bjuder Du på följande händer?  

f. K62D4 EKkn962 32  

g. E2 D102 EK9432 K3   

h. E93 9 KD943 K753  

i. 9 K3 KD943 EKkn97  

f. Pass. Du har en minimihand och tror knappast på utgång.  

g. 4Hj. Med bra trumfstöd och 18 htp bjuder du utgången.  

h. Pass. Du har dålig anpassning i hjärter. Med en minimihand bör du ändå passa 

och lita på att ni har kommit i det bästa kontraktet.  

i. 2Sp. Med 16 hp tror du på utgång och bjuder överbudet, som är krav.  

 

 

 

Sid 3 



SHs första bud efter inkliv på tvåtricksnivån  

Nu inkräktar motspelarnas inkliv mer på budutrymmet. Vi behåller svarsbudens 

betydelse så långt som möjligt som samma som efter inkliv på entricksnivån.  

Partnern har öppnat med 1Hj och MTH kliver in i budgivningen med 2Ru. Vad 

bjuder Du på följande händer?  

a. K62 ED94 E2 9853  

b. Kkn2 83 Kkn2 KD103   

c. Dkn95 K9 74 E9863    

d. KD9843 K9 943 64  

e. KD98 K93 9843 64  

f. E98 93 43 EDkn1064  

a. 4Hj. Vi låter budet behålla sin normala betydelse och bjuder utgång. 
 (Om vi tillämpar Stenbergs låter budet 2NT behålla sin normala betydelse och 

bjuder 2NT). 

b. 3NT. Med bra håll i ruter och minst 12 hp blir budet 3NT.  

c. D. Här har du den perfekta handen för den negativa dubblingen, dvs 8+ hp och 

minst 4-4 i de objudna färgerna.  

d. 2Sp. Budet visar en bra femkortsfärg och max 11 hp. Med en svagare hand och 

en sexkorts spader får Du passa och hoppas att partnern kan balansera i sista 

hand.  

e. 2Hj. För en enkelhöjning i detta pressade läge räcker det med trekorts 

trumfstöd.  

f. 3Ru. Överbudet 3Ru är krav till utgång och ber partnern att beskriva sin hand. 

Med håll i ruter är 3NT oftast ett bättre alternativ för ÖH än att bjuda 3Hj på 

en ihålig sexkorts färg.  
 

SHs första bud efter hoppinkliv på tvåtricksnivån  

Du kan också använda den negativa dubblingen om motspelarna väljer att störa 

budgivning med ett hoppinkliv till tvåtricksnivån.  

Partnern har öppnat med 1Ru och MTH kliver in i budgivningen med 2Hj. Vad 

bjuder Du på följande händer?  

a. KD9632 42 E2 985  

b. Kkn32 83 92 ED1032  

a. 2Sp. Budet visar en bra femkorts färg och högst 11 hp. Budet är okrav.  

b. D. En perfekt hand för den svaga varianten av den negativa dubblingen.   
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