
Möte på måndag 18.30

• Uppföljningsmöte – Nybörjarkursen

• Vad är bra?

• Vad kan bli bättre?

• Bra idéer…
Meddela Göran – ring om ni inte kan..  (0725 62 60 66)

• Partner i kväll?

• Övningsspel – Borgeby Stenugnsbageri..
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Förra veckan ( snitt 44,8)

2

Sitta eller  gå ?

Vad är POÄNG?
12,9?

HCP vad är det
52  nedåt

Förväntat:
50% på hcpres
46,4% scratch
(44,8-52)/2 = -3,6

Ungefär: (56,91)
57-50/10 = -0,7

http://www.svenskbridge.se/tk/regler-%C3%B6vrigt/handikapp-hur-fungerar-det
http://www.eurobridge.org/wp-content/uploads/2017/04/Swedens-Handicap-System-Micke-Melander.pdf
http://www.eurobridge.org/wp-content/uploads/2017/04/Swedens-Handicap-System-Micke-Melander.pdf


Upp och Ned och ….
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Rättvis tävling - Finns inte
• Samma kort
• Likvärdiga motståndare? 

Alla möter alla
Alla har samma hcp

Slumpmoment:
• Ren otur
• Fel bricka mot fel motståndare

Bygga självförtroende:
• Mycket psykologi… 
• Om det går dåligt är det otur
• Om det går bra är det skicklighet 



Variation i ”motstånd”
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Fortsatt budgivning 2

Föregående avsnitt:

Du öppnade och din partner bjöd en ny färg (1Ö1 2Ö1)(6 11)

• Du får absolut inte passa! (rondkrav)

Din partner bjöd 1NT när du öppnat. 
1ru – p – 1NT  Vad betyder denna sekvens? Skillnad?

Kan vi ha 25-26p tillsammans? 

• Ja – vi har det!  Krav till utgång

• Nej det har vi inte.              Hitta bästa ”delkontrakt”

• Vi kan eventuellt ha det?   Invit / fortsatt undersökning
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Statistik…. 
Hur mycket kan/ska man tro på alla siffrorna?
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50% eller större chans att spela hem:

Budgivningen ger aldrig exakt kunskap om antalet poäng eller exakt trumflängd.
Om vi visste exakt….. 



Dagens ämne
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ÖH: olika typ av hand/styrka

ÖH:s andra budet går ut på att för SH förtydliga hur ÖH ser ut.
(12-19hp och 4 kort i öppningsfärgen – Vad mer? )

• Typ av hand

• Styrka i hp/stp
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Typer:
• Trumfstöd
• Enfärgshand (>=6 korts)
• Tvåfärgshand (54, 55,…)
• Bal. hand (4333,4432,5332)

Styrka:
• Svag (12-14)
• Invit (15-17)
• Stark(18-19)



Trumfstöd (Minst 8 tillsammans)
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Efter 1Ö1:

• Du har stöd i din partners bjudna färg – 4+kort!

• Enkel höjning 13-15stp      Ex: 1-1-2

• Dubbel höjning 16-18stp Ex: 1-1-3

• Utgång direkt 19-21stp Ex: 1-1-4

• Stp = hp + ? (När man hittat en trumf!)



Enfärgshand (12%)
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• Minst 6 kort i längsta färgen
• Näst längsta max 3
• 6331 6322 7321 …
• Visas genom att man bjuder öppningsfärgen 

en gång till typ: 1-1-2



Tvåfärgshand (33%)
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• Minst 5 kort i längsta färgen
• Näst längsta minst 4
• 5431 5422 5521 6421 …
• Visas genom att man bjuder sin sidofärg

Typ: 1-1-2



Balanserad hand (47%)
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• Ingen singel eller renons
• Max en dubbelton
• 4432 5332 4333 
• Visas genom att man bjuder ett NT-bud 

Typ: 1-1-1NT



Principerna
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• Hitta gemensam trumf  med 8+ kort
• Har vi 25-26p?  Bjuda 3NT/4/4
• Annars stanna så fort som möjligt!
• Möjligtvis om 9 kort i  bjuda 5/5
• Alltid ”söka högfärg”
• Visa stöd i partnerns färg har prio 1
• Om flera bud - välj billigaste/lägsta
• Vem är kapten?  Den som vet mest!
• Vad innebär den rollen?



Sammanfattning (1Ö1)

Typ/Styrka Svag (12-14) Invit (15-17) Stark (18-19)

Trumfstöd 4+sp Höjning 2 3 4

Enfärgshand 6+hj Ombud 2 3 4

Tvåfärgshand 54 Sidofärg 2/2 3/3

Balanserad NT-bud 1NT Öppnas 1NT 2NT
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Öppningshandens andra bud: 1 - 1- ?

• Hopp för att visa styrka
• Färg/NT för att visa typ
• Analog efter 1NT (Trumfstöd försvinner  - Bal. hand 12-14 Pass )
• Efter 2Ö1 (11p)  Invit(12-14) Stark(15-19) (ombud kan vara på 5-korts)



Sammanfattning (1NT)

Typ/Styrka Svag (12-14) Invit (15-17) Stark (18-19)

Trumfstöd 4+sp Höjning 2 3 4

Enfärgshand 6+hj Ombud 2 3 4

Tvåfärgshand 54 Sidofärg 2/2 3/3

Balanserad NT-bud pass Öppnas 1NT 2NT
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Öppningshandens andra bud: 1 - 1NT- ?

• Hopp för att visa styrka
• Färg/NT för att visa typ
• Analog efter 1NT (Trumfstöd försvinner  - Bal. hand 12-14 Pass )
• Efter 2Ö1 (11p)  Invit(12-14) Stark(15-17) (ombud kan vara på 5-korts)



Sammanfattning (2Ö1)

Typ/Styrka Invit (12-14) Stark (15-19)

Trumfstöd 4+hj Höjning 3 4

Enfärgshand 6+sp Ombud 2* 3

Tvåfärgshand 54 Sidofärg ? Beror på.. 3/3

Balanserad NT-bud 2NT 3NT
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Öppningshandens andra bud: 1 - 2 ?

• Hopp för att visa styrka
• Färg/NT för att visa typ
• Beror på. Ej på 3 trick om svag – krav till utgång.
• 1 - 2 - 2 - funkar om svag! 
• Försök planera och förutse för att undvika komma i knipa… 

*kan vara på 5 kort efter 2Ö1



Exempel
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a) 2
12hp – svag enfärgshand – enkelt ombud.

b) 2
13hp – svag tvåfärgshand – sidofärg

c) 1NT
13hp – svag balanserade hand

d) 2
14stp – svag trumfstöd 



Exempel

e) 3
16hp – invit enfärgshand – ombud med hopp

f) 3
19hp – stark tvåfärgshand – sidofärg

g) 2NT
18hp – stark bal. hand – NT med hopp



Exempel (efter 1NT)
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h) 2
13hp – svag enfärgshand – enkelt ombud.

i) 3
16hp – invit enfärgshand –ombud med hopp

j) 2
14hp – svag tvåfärgshand hand

k) 3
18hp – stark tvåfärgs hand – ny färg med hopp 

l) pass
13hp – svag balanserade hand

m) 2NT
18hp – stark bal. hand – NT med hopp



Exempel
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1. V: 2-färg svag(13)
V : öppnar med 1 - längsta färg 54.
Ö : svarar 1  – 4+ sp minst 6hp.
V : återbud 2 - visar 54 i hj/ru
Ö:  som har 3hj (ser 8hj och 12+13stp) bjuder 4

2.  V: 1-färg svag(12)
V : öppnar med 1
Ö : svarar 1  – 4+ sp minst 6hp.
V : ombud 2 - svag  utan hopp!
Ö:  som har stöd i hj (ser 8hj och 12+14stp) bjuder 4

3.  V: bal. stark (18)
V : öppnar med 1 - bästa lågfärg.
Ö : svarar 1  – 4+ sp minst 6hp.
V : återbud 2NT – bal 18-19 hp
Ö: (ser 8sp –hur? och 18+9stp) bjuder 4


