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Höjning av partnerns färg
Varför? 
Har man hittat en gemensam 8-korts högfärg finns ingen 
orsak att nämna andra färger! Det är bara en fråga om 
hur högt man ska bjuda: delkontrakt, utgång eller slam?

Som svarshand ska man då räkna upp sina poäng (stp)
• Renons = 3
• Singel = 2
• Dubbelton = 1
• Trumf över 8 = 1+

• Totalt stödpoäng (stp) = hp + ovan extrapoäng
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Enkel höjning (6-10 stp)
• Om partnern öppnat i högfärg och du har 4-korts stöd där ska du visa 

detta!

• Om partnern öppnat i en lågfärg ska du bjuda en eventuell 4-korts högfärg 
innan du visar ditt stöd.

• Om motståndarna kliver in är det viktigt att snabbt visa stöd.

• Varför?

Exempel
• Din partner öppnar 1
D732 E652874102     Bjud 2

• Din partner öppnar 1
D73 E6528743102   Bjud 1
(bjud 2 om de bjuder 1)

• Din partner öppnar 1
73 E658743D1042     Bjud 2
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Dubbelhöjning (11-12 stp)

• Om partnern öppnat i högfärg ( ) VISA STÖD!

• Om partnern öppnat i  visa egen 4-korts högfärg 
först!

Exempel
• Din partner öppnar 1
kn73 D85E62Kkn83     Bjud 3

• Din partner öppnar 1
 Kkn83 E52K743102     Bjud 1
(bjud 3 om de bjuder 1)

• Din partner öppnar 1
7 E653K743D1042     Bjud 3
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Stenberg 2NT (13+ stp)

• Budet är krav till utgång! Ej passa under 3NT/4hö.
• Visar 4-korts stöd i öppningsfärgen
• Varför bättre än 1hö – 4hö som ni hittills gjort? 
• Invit till slam 15+ stp
• Svar på Stenberg: 1hö – 2NT

3hö minst 16+stp - slamintresse
4hö 12-15 stp

• Svar på Stenberg: 1lå – 2NT
3NT 12-15 stp jämn hand
3lå övriga händer

• Varför är det ointressant att bjuda 3hj med 4-korts efter 
1kl-2NT?
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Skäl att hoppa över Stenbergs 2nt

• Ni är inte riktigt samspelta om budgivningen efter 
Stenbergs

• Ni är i zon motspelarna är i ozon

• Du har inga övervärden att visa och de har gjort ett 
inhopp i en färg du är kort i.
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Trippel höjning 1hö-4hö

• Om man använder Stenberg 2NT blir svarsbudet 
4hö ledigt till annat!

• Används ofta som ett taktiskt bud för att spärra.

• 5-korts stöd och singel och högst 8hp. 

• Kan användas både efter inkliv och när de passat.

Exempel: Partnerna har öppnat med 1 och de 
bjuder 1 .
Du har: 3 Dkn985 E62 10783     Bjud 4
(antingen går det hem eller också har de 4spader hemma…)
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Blackwood 4NT (5ess)

• Man frågar partnern efter antalet ess, för att ej bjuda 
slam om två ess saknas.

• Kungen i trumffärgen räknas som det femte esset.

• Exempel: 1 -2NT - 3- 4NT

Svar – räkna på fingrarna:
• 5 = 0 eller 4 ess

• 5 = 1 eller 5 ess

• 5 = 2 ess

• 5 = 3 ess

Har ni 4 av de 5 essen chansar man på en lillslam!
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Konventionella bud

• Stenbergs 2NT

• Blackwood 4NT

• Ni kommer att lära fler Stayman 2kl….

• Alla konventionella bud under 3NT ska alerteras

• Partnern till den som bjuder ett sådant bud ska 
knacka i bordet eller visa det blå alerteringskortet
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Val av svarsbud

Vad bjuder du?
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Val av svarsbud

Vad bjuder du?
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Hur många ess?

Vad bjuder du?
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Vad betyder buden?

Hur tolkar du Väst och Östs bud?
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