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Hur fungerar överföring?

Öh: 1NT visar 15-17 hp, balanserad hand

Sh: Har minst egen 5-k  eller 
- Kan vara hur svag eller stark som helst.
- Vill att Öh (oftast den starka handen) skall 

spela då fi vet mindre om dennes kort.

Sh överföringsbud 2:
• Kommenderar Öh att bjuda färgen direkt över.

Öh svar:
• Bjuder alltid den kommenderade färgen över: 

- 2 om Sh 2
- 2 om Sh 2

2





Exempel – Sh överföringsbud

c) 2
11 stp, 6-k , vill spela utgång i 
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b) 2
12 hp, vill spela utgång (ev 3Nt) 

a) 2
Svag, vill stoppa i 2

d) 2
9 stp, 6-k , vill invitera i 



Sh nästa bud efter överföring

Budgivning hittills:  
- 1Nt – 2,  2 eller

- 1Nt – 2,  2

Sh nästa bud:
• Pass Svag, vill stoppa i 2
• 2Nt 8-9 hp, 5-k, utginvit Öh: Pass, 3Hf, 3Nt, 4Hf
• 3Hf 8-9 stp, 6-k, utginvit Öh: Pass, 4Hf (ev 3Nt)
• 3Nt 10-15 hp, 5-k, utgkrav Öh: Pass, 4Hf
• 4Hf 10-15 stp, 6-k Öh: Pass
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Exempel – Sh nästa bud

c) 4
11 stp, 6-k. Öh: Pass

5

b) 3Nt 
12 hp. Öh: Pass, 4Hf

a) Pass
Svag, vill stoppa i 2

d) 3
9 stp, 6-k, invit. Öh: Pass, 4Hf (3Nt)



Exempelgiv
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Nord är giv.
Budgivning ?



Giv – läge efter budgivning

7

Budgivning: Syd: Nord:
pass 

1NT 2*
2 3NT
4 alla passar

- Nord har 10 hp & 5-k .  Överför med 2*.  Syd följer order – 2.
- Nord visar nu med 3Nt sin 5-k  och vill att Öh (Syd) väljer – Nt / trumf.
- Med 3-k -stöd och endast ett håll i  bjuder Syd 4 efter kort fundering.
Syd är spelförare och Väst spelar ut.

Utspel: Väst: D

Spelplan: - Var kan vi tappa stick?  Vilken färg är känsligast?  Se det från Syds håll.
- Hur bör vi agera?



V spelar ut

S är spelförare!



Spelföring - enkelt!
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Spelplan: 

1. Ta med Ä (1 trick)

2. Börja trumfa ut direkt med Kn
Öst vinner på Ä och tar för K
Antag att Öst sedan vänder i .  Syd maskar då med D (varför ej kl10)?  
Detta är spelets enda "problem"!  Går bra – Syd är nu på handen (2 trick)

4. Spela Ä, därefter en  till och ta på handen (5 och 6 trick).

5. Spela två gånger  till från handen (7 och 8 trick), saka en  på bordet (en-hacka kvar på bordet).

Kontrakt: 4, Syd spelförare
Utspel: Väst: D

7. Lätt som en plätt denna gång.  Enda utmaningen var att inte mekaniskt lågmaska i !
I spelföringen; titta hela, hela tiden framåt – var finns möjligt extrastick samt bästa chansen att lyckas!

3. Syd fortsätter med två rundor trumf (3 och 4 trick).  Ö-V har nu slut på trumf.

6. Ta för Ä (9 trick),
och bordet är stort med sina två återstående trumf (10 och 11 trick = ett övertrick)


