
Kapitel.1NT-BUDGIVNINGEN                       
                                               
-2C  Konventionellt - HÖ-fråga med:            
                                               
 - Svag hand med kort C och 4-4-4-1 typ.       
 - Invit med 4-S.                              
 - Invithand med 4-HÖ och längre LÅ.           
 - Minst invitstyrka med 4-4 i HÖ.             
 - Minst invitstyrka med 5-HÖ.                 
                                               
-2D  Relä  till 2H:                             
                                               
 - Svag med H.                                 
 - Invit med 4-H.                              
 - U-krav med 4-H.                             
 - U-skrav med 3-färgstyp.                     
 - U-krav med båda LÅ samt singel-HÖ.          
 - Dryg utgångshand med 6-H och en renons.      
                                                
-2H  Relä  till 2S:                              
                                                
 - Svag med S.                                  
 - U-krav med 4-S.                              
 - Slaminvit med jä mn hand.                     
 - Slaminvit med någon långfärg.                
 - Dryg utgångshand med 6-S och en renons.      
                                                
-2S  Relä  till 2NT/3C:                          
                                                
 - Svag med en lång LÅ eller båda LÅ.           
 - U-krav med 5-1/1-5 i HÖ.                     
 - Mild slaminvit med jä mn hand och båda LÅ.    
                                                
-2NT Naturlig utgångsinvit.                     
-3XY Naturlig utgångsinvit.                     
-4LÅ Sydafrikansk texas. ÖH:s relä  visar pråm.  
-4NT Naturlig slaminvit.                                
                                                        
Avsnitt.1NT - FORTSATTA BUDGIVNINGEN                    
Moment.1NT - 2C                                         
                                                        
ÖH bjuder 2D utan HÖ, 2H med H och 2S med S utan H.     
                                                        
 2RÖ - 2HÖ  Invit med 5-färg. ÖH bjuder:                
                                                        
 PASS    Dubbel-S och/eller dåliga kort.                
 2NT     Max utan stöd.                                 
 2/3NY   Positivt invitbud.                             
 3NT     Max med 3-stöd och sangig hand.                
                                                        
 2X  - 2NT  Invit med 4-S eller efter svaret 2S 5-H.    
     - 3LÅ  Invit med minst 5-färg samt en 4-HÖ.        
     - 3HÖ  Krav med 5-färg.                            
                                                        
                                                      
 2HÖ - 3HÖ  Naturlig invit.                                      



     - 3aHÖ U-krav 5-färg.                                       
     - 3NT  obs Slaminvit med stöd.                              
     - 4LÅ  Splinter.                                            
                                                                 
Moment.1NT - 2D                                                  
                                                                 
 2H  -                                                      
                                                            
-     -2S                                                        
     Relä  till 2NT:                                              
                                                                 
--3LÅ                                                            
     5-färg med 4-1/1-4 i HÖ. -3C-3D Reläfråga. SH bjuder sin HÖ 
-3D-3H Reläfråga. SH bjuder:                                     
                                                                 
--3S                                                             
     Naturligt.                                                  
--3NT                                                            
     Visar H och är passbart.                                    
--4LÅ                                                                      
     Visar extralängd med 4-H.                                             
--4H                                                                       
     Visar 1-4-5-3 och är krav.                                            
                                                                           
--3HÖ                                                                      
     4-4-4-1 med singel i aHÖ. ÖH bjuder naturligt i NT eller  spikar      
trumfen. 3/4 aHÖ om ÖH har bra kort med stöd i HÖ.                         
--3NT                                                                      
     5-5 i LÅ. ÖH vä ljer utgång.                                           
                                                                           
-     -3LÅ                                                                 
     Minst 4-färg med singel i aLÅ och minst en 4-HÖ. Naturlig             
      fortsättning.                                                              
-     -3HÖ                                                                 
     Minst 5-4/4-5 i LÅ och singel i aHÖ. Naturlig fortsättning.           
-     -4LÅ                                                                 
     Slaminvit med 6-H och renons.                                         
-     -4H                                                                  
     Mild slaminvit med 6-H och S-renons.                                  
     Mild slaminvit med 6-H och S-renons.                                     
-     -4S                                                                     
     Stark slaminvit med 6-H och S-renons.                                    
                                                                              
Moment.1NT - 2H                                                               
                                                                              
 2S  -                                                                   
                                                                         
-       -2NT                                                                  
     Slaminvit med jä mn hand. 4-färger bjuds nerifrån och bud på              
4-tricks nivån visar stöd. ÖH:s direkta 3NT visar 4-3-3-3 och  varnar för      
slam.                                                                         
-       -3XY                                                                  
     Enfärgad slaminvit.                                                      
                                                                              
 * -3LÅ-3NT Avslag.                                                           
 * -3LÅ-3NY Pos invitbud.                                                     



 * -3LÅ-4LÅ/NY stöd.                                                          
 * -3HÖ-3NT JX i trumf.                                                       
 * -3HÖ-4HÖ Bättre än Jx i trumf samt esslös hand eller max ett   ess         
och minmin.                                            
 * -3HÖ-4NY     Bättre än Jx i trumf kontrollbud.      
                                                       
-       -3NT                                           
     4-S, ÖH vä ljer utgång.                            
-       -4XY                                           
     Slaminvit med 6-S och renons.                     
                                                       
Moment.1NT - 2S                                        
                                                       
-2NT                                                   
     Förnekar längre C.                                
-3C                                                    
     Visar   längre C.                                 
                                                       
                                                       
 2NT/3C -                                         
                                                  
-       -3LÅ                                           
     Svagt med långfärg.                                                
-       -3HÖ                                                            
     U-krav med 5-färg och singel aHÖ. ÖH bjuder                        
   naturligt                                                            
     , förutom aHÖ som visar stöd och slamintresse.                     
-       -3NT                                                            
     Mild slaminvit med jä mn hand och båda LÅ.                          
                                                                        
Avsnitt.1NT - STÖRD BUDGIVNING                                          
                                                                        
Generellt gä ller att dubblingar före bjudande FI år UD medan            
dubblingar bakom är SD.  obs 1NT-inkliv-D är ett undantag &dvs. en UD.  
                                                                        
Efter naturliga inkliv är 2NT krav till visning av färger och           
icke-håll.                                                              
Moment.1NT - (D) -                                                      
                                                                        
 * -2C fÖljt av RD visar röda färger.                                   
 * -2C fÖljt av 2D visar de hårda färgerna.                             
 * -2C fÖljt av 2H visar HÖ-färgerna.                                       
 * -2NT &tom. 3H är överföring där ÖH ej måste bjuda    tangentbudet.m1.    
:e                                                                          
                                                                            
Moment.1NT - 2RÖ - (D)                                                      
                                                                     v      
När Fi dubblar SH:s relä bud visar ÖH:s frivilliga accept a                  
transfern minst 3-kort till den färgen .RD visar samma sak men ber          
SH ta hand om spelföringen i eventuella 2 HÖ. Pass är oftast  2-kortsHÖ     
, SH kan med RD tala om minst 3 i relä budsfärgen och minst invit samt       
4-korts HÖ.                                                                 
Moment.1NT - 2RÖ - (2X)                                                     
                                                                            
Efter 1NT-2D-(2H) så betyder 2S av SH relä  som efter ostört.                
3LÅ bjuder SH också som efter ostört. D av ÖH/SH visar värden i H.          



                                                                            
Efter 1NT-2D-2H-(2S)- eller 1NT-2D-(2S)-betyder SH:s dubbling               
att han har den starka handen. SH kommer därefter ej att kunna nyansera     
sin hand typ om han har singel i en HÖ eller LÅ. ÖH bjuder 5-korts LÅ       
eller 2NT som då ej lovar något håll. 2NT, 3NT samt bud på 4-lä get har 
kvar sin naturliga betydelse. Bud på 3-lä get är konkurrens. överbudet  
tenderar till att visa en begränsad marmic-hand.                       
Moment.1NT - 2C - (D)                                                  
                                                                       
-P                                                                     
     Inget C-håll                                                      
                                                                       
--2D                                                                   
     Okrav, välj mellan D H S.                                         
--RD                                                                   
     Förnyad UD.                                                       
                                                                       
-2D                                                                    
     Ingen HÖ.                                                         
-2H                                                                    
     4-korts S                                                         
                                                                       
--2S                                                                   
     Invit.                                                               
--3S                                                                      
     Krav.                                                                
                                                                          
-2S                                                                       
     4-korts H                                                            
                                                                          
--3NT                                                                     
     Slaminvit i H. SH:s 4D är överföring.                                
                                                                          
-2NT                                                                      
     Båda HÖ.                                                             
                                                                          
--3LÅ                                                                     
     Ber ÖH bjuda relä bud så att SH blir spelförare innan   eventuell     
kontrollbudgivning.                                                       
--3HÖ                                                                     
     Invit.                                                               
                                                                          
                                                                       
--2HÖ                                                                  
     Invit med 5:a                                                     
--3HÖ                                                                  
     Krav med 5:a                                                      
                                                                       
-RD                                                                    
     Minst en god 4-korts C.                                           
-2D                                                                    
     C-håll utan HÖ                                                    
-2H                                                                    
     C-håll med 4-korts H och eventuellt S                             
-2S                                                                    
     C-håll med S                                                      



                                                                       
Om 2C-dubblarens partner höjer till 3C så betyder 3D-S invithanden med 
5-kortsfärg, pass jämn hand med 4-korts S eller den svaga handen.      
När SH vill kräva till utgång så måste han inleda med dubbelt. NT-     
handen bjuder korsvis som efter RD.                                      
Moment.1NT - 2C - (2S) - P -                                             
                                                                         
När budgivningen har inletts med 1NT-(P)-2C-(2S)-P-(P) så                
betyder D utgångshand ofta med en 5:a i H. SH:s 2NT,3LÅ,3H         är    
naturliga okrav.                                                         
 
Moment.1NT - (2x) - 2NT/3H                                               
                                                                      
                                                                         
Lovar färgen över och är minst invit.                                    
När SH vill U-kräva                                                      
med 5-korts HÖ så bjuder SH 3 i färgen under följt av 3NT                
utan håll och UD följt av 3HÖ med håll.                                  
                                                                         
Moment.1NT - (P) - P - (D)                                               
                                                                         
RD av ÖH dubbel S.                                                       
Moment.1NT - (P) - P - (D) - P - (P)                                     
                                                                         
                                                                          
RD betyder att man Önskar kliva av i egen långfärg, 2LÅ visar             
4-korts samt en annan fyrkortsfärg.                                       
Moment.1NT - (3X)                                                         
                                                                          
Vid hoppande inkliv så är SH:s D UD som kan bjudas med                    
singel i inklivsfärgen. Om SH återkommer med en ny färg efter det att     
ÖH bjudit en färg så är det naturligt okrav med bjuden färg +             
återstående färg.                                                         
Direkta 3HÖ av SH lovar 5-korts och är krav.                              
Avsnitt.FÖRTä CKT NT                                                       
                                                                          
NT-metoderna används med erforderliga justeringar även efter              
NT-återbud, &dvs. 1C-1X-1Y och 1RÖ-1HÖ-1NT. 2C frågar efter stöd  och     
styrka. ÖH bjuder 2D utan stöd. Med stöd bjudes  2NT  
   2HÖ med min och                                                        
med max.                                                                  
                                                                          
 


