
Definierade överenskommelser för individuella tävli ngar 

av BDBF.  

 

Ordförklaring 
ÖH = öppningshand; SH = svarshand; hö = högfärg; lå = lågfärg 
UD = upplysningsdubbling eller s.k. ”negativ” dubbling, öf = öppningsfärg 

Allmänt 
Alla bud som inte nämns som artificiella anses var ”naturliga”. 
Fjärde-färg-krav är utgångskrav. 
2-över-1 är 100% utgångskrav (naturligt okrav av passad hand). 
De vanligaste ”moderna dubblingarna” används. 
Inga alerteringar tillåtna. 
 
Öppningsbud 
1-i-färg minst 4-korts 
1NT 15–17 hp (5k hö tillåtet) 
2♣ ”enda krav” 
2♦/♥/♠ 6–10 hp, 6-kortsfärg  
2NT 20–21 hp, balanserad (5k hö tillåtet) 
 
Svar på 1 i färg 
Inviterande dubbelhöjningar (ex vis 1hj-3hj eller 1kl-3kl) 
2NT Stenberg trumfstöd utgångskrav (endast på högfärg) 
 
Svar på Stenbergs 
Man visar singel om sådan finns, annars 3öf (min) eller 3NT (tillägg). 
Hopp till 4-läget visar renons. 
 
Störd budgivning efter 1-i-färg:  
Färgbud på 1- och 3-läget krav. Färgbud på 2-läget okrav (även hoppande). 
Svarsdubbling är UD. 
 
1NT-budgivning 
2♣ Stayman (besvaras 2hj med båda hö) 
2♦/♥ Överföring till ♥/♠ (5+ färg) 
(efter 2kl/ru/hj är svarshandens senare bud på 3-läget är naturligt och utgångskrav)  
2♠ Avlägg med en eller båda lå (ÖH bjuder 2NT med bättre ru, annars 3kl)   
3♣/♦/♥/♠ 6+ färg, utgångsinvit 
3NT/4♥/♠ Slutbud 
4♣/♦ 6+ färg, slaminvit. (4NT avslag, annars kontrollbud) 
 
Störd budgivning efter 1NT:  
Färgbud är passbud på 2-läget, inviterande på 3-läget.  
Dubbelt är straffdubbling. 2NT är krav till färgvisning. 
 
 
 
 



 
Svar på öppning 2 ♣ 
2♦ relä, 0-6 eller jämn hand (odefinierad styrka). 
2♥/♠/3♣/♦ positiva naturliga bud med bra färg (cirka 7+) 
 
Svar på 2 ♦/♥/♠ 
2NT är krav; öh bjuder ny färg som singel annars 3öf (min) eller 3NT (max) . 
 
2NT-budgivning 
3♣ Stayman 
3♦/♥ Överföring 
3♠ Lågfärgsfråga, Svar:  3NT ingen lf, 4♣/♦ äkta 
4♣/♦ 6+ färg, slaminvit. (4NT avslag, annars kontrollbud) 
4♥/♠ Slutbud med 6+ färg 
 
Defensivbudgivning 
Mot 1 i färg 
Inkliv på 1-läget 8-16 och 5+ färg; inkliv på 2-läget 11-16 och normalt 6+ färg. 
Överbud = högsta objudna + en färg; inhopp 2NT = 2 lägsta objudna.  
 
Svar på inkliv 
Överbud är allmänt krav till utgång eller (vanligast) invithand med 3-stöd. 
 
Mot 1NT 
2♣ högfärgsfråga (besvaras 2♦ utan 4+ hö) 
 
Svar på övriga defensivbud 
Efter eget sanginkliv och hoppinkliv bjuds som efter egen sangöppning respektive 
spärröppning (läs: inga förändrade svarsbud) 
 
Blackwood RKC 0314 
5♣ 0 eller 3 ess, 5♦ 1 eller 4, 5♥ 2 utan trumfdamen, 5♠ 2 med trumfdamen. 
Relä utom trumfen efter 5♣/♦ frågar efter damen– lägsta trumfbud förnekar. 
 
 
Utspel och markeringar 
 
Utspel: 10–12 under hela spelet (högsta från sekvens annars 3:e eller 5:e uppifrån) 
Förtydligande = högsta från två kort och lägsta från tre 
 
Markeringar: Schneider-Malmö (Lavinthal i sällsynta och tydliga lägen) 
 
 
Avvikelser är, som i all bridge, naturligtvis tillåtna – men på egen risk och absolut 
utan överenskommelser. 
 
Utöver här nämnda bud får inga ”egna” överenskommelser göras, därför är det heller 
varken tillåtet eller nödvändigt med alertering. 
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