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Pricksystemet i sammanfattning 
 

Jan Eric Larsson 
 
Vilka bud prickas? 
Öppningsbud från 1c till 3s i första till tredje hand 
 
Vilka bud prickas inte? 
Naturliga öppningsbud i färg och sang 
Pass och öppningsbud från 3N och uppåt 
Öppningsbud i fjärde hand 
Öppningsbud som lovar minst 15 hp eller 18 hfp 
Bud som inte är öppningsbud 
 
Öppningsbud i färg utom 1h och 1s 
Kortare än fyra kort men i så fall balanserad 1 
Kortare än fyra kort och kan vara obalanserad 2 
Kortare än tre kort men i så fall balanserad 2 
Kortare än tre kort och kan vara obalanserad 3 
 
Öppningsbuden 1h och 1s 
Kortare än fyra kort men i så fall balanserad 2 
Kortare än fyra kort och kan vara obalanserad 3 
Kortare än tre kort men i så fall balanserad 3 
Kortare än tre kort och kan vara obalanserad 4 
 
Öppningsbuden 1N och 2N 
Obalanserad 2 
 
Öppningsbud som kan innehålla mindre än 8 hp 
1d kortare än fyra kort 5 
1h kortare än fyra kort 7 
1s kortare än fyra kort 7 
1N obalanserad 3 
 
Takregler 
Färgpekare  max 1 
Balanspekare max 2 
Naturligt eller 15+ max 1 
Färgpekare eller 15+ max 2 

 

En färgpekare är ett bud som lovar minst fyra kort i 
minst en känd färg. 

En balanspekare är ett färgbud som lovar en 
balanserad hand. 

Öppningsbud i färg anses naturliga om de lovar 
minst fyra kort i färgen, öppningsbud i sang om de 
har någon av följande fördelningar: 

4333, 4432, 5332, 5422, 6322, 4441 

Systemdeklarationer 
Det totala antalet prickar anges på deklarationens 
framsida och varje öppningsbud märks med det 
antal prickar budet har. 
 
Lathund 
Exempel på öppningsbud och deras antal prickar 
finns i en separat lathund, se nästa sida. 
 
Systemnivåer 
Varje tävlingsarrangör ska ange en systemnivå för 
varje tävling. Nedanstående rekommenderas, men 
arrangören har rätt att välja en egen nivå om man 
så önskar. 
 
A guldlag ingen gräns 
B silverlag, guldpar max 10 
C parsilver, brons max 7 
D klubbens eget val egen gräns 

 

Lagtävling definieras av att man spelar minst åtta 
brickor per rond. 

En tävlingsarrangör får tillåta annat antal prickar  i 
en tävling av viss nivå, men detta ska annonseras 
ut i förväg. 

En tävlingsarrangör kan definiera en egen nivå (D) 
med egen begränsning. Detta ska annonseras ut i 
förväg. 

Par som spelar A-system ska tillhandahålla detta i 
förväg. 

 

En klubb kan fritt välja både nivå och tilläggsregler, 
till exempel enligt följande: 

Avancerad klubbnivå: standard B-nivå eller C-nivå. 

Enklare klubbnivå: D-nivå med max 5 prickar, 
naturliga system och stark klöver, 2 ruter multi, 
men inga mer artificiella system och inga övriga 
svaga öppningar utan visad färg. 

Orutinerad klubbnivå: D-nivå med noll prickar och 
endast naturliga system. 

En klubb kan naturligtvis även välja olika nivåer för 
olika speldagar. 
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Lathund för pricksystemet 
 

Jan Eric Larsson 
 
Vanliga öppningsbud 
1c 15+ (stark klöver) 0 
1c 4+ klöver eller 15+ 1 
1c i 5533 1 
1c i 5542 2 
1c i 5551 3 
1c 10-12 bal eller 15+ (dubbeltydig klöver) 3 
1c 12-14 bal/15-17 klöver/18+ (polsk klöver) 3 
 
1d 15+ (stark ruter) 0 
1d i 5533 1 
1d 3+ och 5= sidofärg balanserad (canapé) 1 
1d 3+ och 5+ sidofärg obalanserad (canapé) 2 
1d 2+ (naturligt eller balanserad) 2 
1d 1+ (slaskruter med 4-4-1-4) 3 
 
1h 3+ och 5= sidofärg balanserad (canapé) 2 
1h 3+ och 5+ sidofärg obalanserad (canapé) 3 
 
1N 8+ balanserad 0 
1N 8+ semibalanserad (5422, 6322, 4441) 0 
1N 8+ obalanserad 2 
 
2c 20+ alla fördelningar (enda krav) 0 
2c 20+ eller svag ruter 2 
 
2d 16+ godtycklig 4441 0 
2d 44+ i högfärgerna (Ekrén) 1 
2d 11-15 kort ruter i klassisk Precision 1 
2d svag högfärg (Multi) 3 
2d 11-15 godtycklig 4441 3 
 
2h 11-15 kort ruter i modern Precision 1 
2h svag högfärg (Multi) 3 
 
2s spärr i känd färg 1 
2s spärr i okänd färg 3 
 
2N 55+ i lågfärgerna 1 
2N 55+ i två okända färger (polsk sax) 2 
2N spärr i okänd färg 2 
 

Ovanliga öppningsbud 
starkt pass 0 
artificiellt pass 0 
 
1c 8+ och 4+ hjärter (Superspader) 1 
1c 12-14 obal eller 15-17 bal (Magic Diamond) 3 
1c 0-7 alla fördelningar 3 
 
1d 8+ och 4+ spader 1 
1d 0-7 alla fördelningar 5 
 
1h 8-12 balanserad (Superspader) 3 
1h 0-7 alla fördelningar 7 
 
1s 8-12 obalanserad med känd lågfärg 1 
1s 8-12 obalanserad med lågfärger 4 
1s 0-7 alla fördelningar 7 
 
För övriga öppningsbud används de kompletta 
reglerna, som finns beskrivna i det generella 
regelverket. 
 
 


