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1nt = 14-16 hp 
(Uppdaterat 2013-10-10) 

 

1nt – ? 

2 Hff utan tempo, lovar ej hö 

 2 ingen hö 

  2 avlägg, båda hö (2 minst 44, öh pref till sin 3k färg) 
  2nt nat 
  3 nat, krav 

  3 smolen 

  3nt nat 
 2 4k eller 44  
  2 4k, rondkrav 

  2nt nat 
  3 nat, krav 

  3 nat, invit 

  3 slammis  
  3nt nat 
 2 4k 

  2nt nat 
  3 nat, krav 

  3 slammis  
  3 nat, invit 

  3nt nat 

2 Öf till Hö 

 2 Svar på öf. Annat bud = svag dblton, stöd och max! 

  23ny Nat, rondkrav 
  3 Slammis utan renons 

2 Öf till  
 2nt Min oavsett -innehav eller max utan topphonnör i  
  3 För spel 

  Ny fä Que med  
 3 Max eller åtminstone intresserad av 3nt med -ampis (topphonnör) 
  Ny fä Que med  
2nt Öf till  eller ≥ 44 -, svagt (oftast 55) 
 3 Min oavsett -innehav eller max utan topphonnör i  
  3 För spel 

  Ny fä Que med  
 3 Max eller åtminstone intresserad av 3nt med -ampis (topphonnör) 
  Ny fä Que med  

3 Invit+ ≥ 55 - 
 3 Ber SH bjuda bästa Hö 

Min/max, ofta utan höfä.intresse men ny färg av ÖH efter SH’s Hö = que. 

 3 Min 

 3nt Tillägg, -ampis, slamintresserad 
 4 Tillägg, que,  som trumf 
 4 Naturligt 

3 Exakt invit, 6k / (multifortsättning) 
 3 Min  och okänd styrka  
 3 Min  men vill spela 4 
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  4 SAT 

  4 Nat, vill spela själv!!  

 3nt Tillägg utan högfärger (SH överför på 4-läget) 
  4 SAT 

  4 Nat, vill spela själv!!  

 4 Tillägg, begär öf till Hö 

 4 Tillägg, vill att SH skall spela sin Hö 

3 UK, singel i bj färg och 3k ahö med 54/45 - 
3nt Nat 

4 SAT 

4 Nat 

4nt Kvant 

5 Nat 

 
 
 
 
Störd budgivning: 
 

1nt – (D) – ? 

pass krav till rd 
a) vill spela 1nt xx 
b) sökande efter 4k färger nedifrån 

rd 10+ (försök att häkta fi!) 

2 högfärgsfråga 

2-3-4-5 i fä för spel (ej 4lå = SAT, se nedan) 
2nt Krav till 3 med invithänder (med max bjuder öh 3nt)  
3nt Slutbud 
4lå SAT 

 

1nt – (D) – 2 – (P); 2 – (P) – ? 

3 För spel!!! 

 

1nt – (2x) – ? 

pass inget att tillägga 
d ud av visad färg/(er) 
2y för spel 
2nt Lebensohl, krav till 3kl med diverse händer, uk/avlägg 
3x högfärgsfråga utan håll i inklivsfärgen annars via 2nt 
3y (under x) invit 
3y (över x) uk utan håll i inklivsfärgen annars via 2nt 
3nt uk utan håll i inklivsfärgen annars via 2nt 

 

1nt – (2x) – 2nt – (p); 

3 – (p) – ? 

pass avlägg  
3x högfärgsfråga med håll i inklivsfärgen annars direkta 3x 
3y (under x) avlägg i bjuden färg 
3y (över x) uk med håll i inklivsfärgen annars direkta 3y 
3nt uk med håll i inklivsfärgen annars direkta 3nt 
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Inviter kan bara bjudas om det finns utrymme att bjuda färg direkt på 
3-läget under inklivsfärgen. 
 
Alla utgångshänder med håll måste bjudas via 2nt. 
Alla andra bud förnekar håll. 
 

1nt – (p) – 2 – (D); ? 

pass Inget stöd. RD av sh fortsatt transfer 
rd Stöd, vill att sh spelar eftersom öh har hackor i x-färgen 

2 Stöd, vill spela med bra i x-färgen 

 


