
5 korts högfärg systemkort 
 

1 ♣ ♦ 12-21 hp.  3+ kort, om lika långa, 5-5 öppnas med ruter och 4-4,3-3 med klöver  

1 ♥ ♠ 12-21 hp.  5+ kort  

Svar till alla 1 färg öppningar:  

en ny färg på 1-nivån: 6+, rondkrav 

en ny färg på 2-nivån: 10+ rondkrav  

höjning 2 av öppningsfärgen 6-9 (i lågfärg 5+ k stöd, i högfärg 3+ k stöd) 

höjning 3 av öppningsfärgen 10-12 (i lågfärg 5+ k stöd, i högfärg 3+ k stöd) 

1NT 6-9, 2NT 10-12, 3NT 13-15  

1NT 15-17 hp. balanserad hand (4333,4432,5332)  

svararen    öppnaren 

2♣ 8+ hp. minst en 4 k. högfärg 2♦ ingen högfärg, 2♥/2♠ Fyrkorts högfärg 

2♦  0+ hp. (5 korts hjärter)  2♥  

2♥ 0+ hp.  (5 korts spader)  2♠  

2♠ 0-7 hp. (6 korts lägfärg)  3♣ (svarhanden korrigerar vid behov till 3♦)  
2NT 8-9 hp. (ingen högfärg) Pass med en minimihand / 3NT maximum 
3♣ 15+ hp. (5+k, slam-invit)     3NT negativt / 4♣ maximum och stöd   

3♦ 15+ hp. (5+k, slam-invit)     3NT negativt / 4♦ maximum och stöd 

 

2♣  22+ p. eller 10 stick, utgångskrav. Undantag 2♣- 2♦; 2NT (22-24 hp) 

2♦ negativt eller vilande, 2♥/2♠/3♣/3♦ 6+ p. 5+ k, 2NT 7-8 ap,  3NT 9-10 ap. 

2 ♦ ♥ ♠  6 kort. 6-10 hp,   En ny färg är rondkrav, 2NT frågar hjälp (A/K) 
 

2NT 20-21 hp. balanserad hand (4333,4432,5332) 

svararen    öppnaren 

3♣ 4/5+ hp. minst en 4 k. högfärg 3♦ ingen högfärg, 3♥/3♠ Fyrkorts högfärg 

3♦  0+ hp. (5 korts hjärter)  3♥  

3♥ 0+ hp.  (5 korts spader)  3♠  

3♠ 10+ hp. (5-5 i båda lågfärg)  4♣ /4♦ (bra hand och stöd)  
   3NT negativt, utan stöd eller minimi 

 

 

3 ♣ ♦ ♥ ♠  7 kort, 6-10 honörspoäng, en ny färg är rondkrav  

4 ♣ ♦ ♥ ♠  8 kort, 6-10 honörspoäng  

5 ♣ ♦  8+ kort 6-10 honörspoäng  

 

 



Blackwood 4NT essfråga: 5♣ = 0 eller 4, 5♦ = 1, 5♥ = 2, 5♠ = 3  

Efter detta 5NT är kungfråga.  

Reverse  eller stigande budgivning blir det när du bjuder en ny färg på sådant sätt att din 

partner är tvungen att preferera (välja) den först bjudna färgen på 3-nivån, 

obalanserad hand (fördelning 5-4),  16+, rondkrav 

 

Upplysningsdubbling (UD)  

Dubbling med en minimiöppningshand c. 12-16 hp. minst tre kort i samtliga objudna färger. 

En stark hand (17+) dubblingen krävs ingen särskild fördelning 

 

Konkurrensbudgivning (motståndarna gör ett inkliv) 

Efter upplysningsdubbling, RD 10+ hp   

Efter upplysningsdubbling, svararens bud på 2-nivån är inget krav  

Efter inklivet D indikerar längd i de objudna färgerna (Den negativa dubblingen)  

Ett överbud i motståndarnas färg = frågar efter håll (utgångskrav)  

 

Försvarsbud:  

1 i färg: 5 korts bra färg och 10-16 hp.  

2 i färg: 5 korts bra färg och 12-16 hp.  

1NT 15-17 honörspoäng, balanserad hand och håll i motståndarens färg.  

Hopp inkliv: spärrbud, som lovar en likadan hand som en spärröppning.  

 

Utspel:  

10-12 regel (1/3/5)  

Högsta från en serie   AKQ  KQJ  J109  1098  

    AKJ5  KQ10  J108  1097  

3. högsta från en mellanserie  AJ10  KJ1094  Q1096 

 

I trumfspel högre av 2-korts serie: AK75  QJ4  

 

Markeringar: 

När partner spelar ut: liten begär – stor förnekar.  

När spelföraren spelar ut: stor – liten = ojämn antal kort  

1. sakning: liten begär – stor förnekar 


