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	Mot färg: 10-12
	Mot sang: 10-12
	Genom spelföraren: attityd
	Genom träkarlen:  attityd
	I partnerns färg:  attityd
	Markeringar:  s
	Längd:  m
	Övriga:  l
	Övriga konventioner: 
	Öppningsbud som kan kräva speciella försvarsmetoder: 
	Handikapp: 
	Handikapp_2: 
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	Beskrivning: 11-19
	Svar: 1 ru förnekar 5a i hö 1hj/sp 5a
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	Slamkonventioner 1: rkc 0314,  que,  splinter
	Slamkonventioner 2: 
	Övriga konventioner se även andra sidan 1: 
	Övriga konventioner se även andra sidan 2: 
	Försvarsbud: 15-18
	2NT_2: böös
	Övriga försvarskonventioner 1: 
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	P8: 
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	Enkelt överbud: högsta+en till
	Dubbelt överbud: hållfråga
	Hoppinkliv: 6a svagt
	Mot 1NT: D-förslag till straffd annars bruzell
	Mot stark klöver: d
	Mot 2 ruter multi: d
	Mot svaga 2: d
	Mot 3 i lågfärg: d
	Mot 3 i högfärg: d


