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Grunder

•Motståndarna (fi) har öppnat

•Hitta eget kontrakt
•Uppoffring
•Störa fi
•Utspelsvisande



Faktorer vid inkliv

Vad krävs för att kliva in?

I princip en öppnings-hand (11+ hp)

Vilka kort finns i fiendens färg?

Fördelning (singel, mm)

Zonförhållande



Kvalitet
•Minst 5-kortsfärg – ALDRIG 4-korts

•Färgkvalitet      X= antal kort i färgen
y = antal honnörer i färgen (inkl 10:an)

•Om x + y = antal stick du behöver – kliv in
Exempelvis vi har 11 hp på vår hand i hjärter
K Kn 7 5 2 = 7 ”ip” dvs vi kan bjuda 1/1
men inte 2/1



Fler exempel

D Kn 10 8 3     ip?

8 ip räcker till 1/1 och även 2/1

Ä K Kn 9 ip?

Nej, nej     endast fyra kort i färgen



Stödja inklivarens färg

3-korts stöd räcker (inklivet lovade ju 5-kortsfärg

Stöd-bjuda kräver inte honnör

Bra fördelning ökar handens värde

Fler än tre kort ökar värdet

Gärna 6+ hp för att stödja (men inte krav)



Med stöd bjuder du ….

Med 3-kortsstöd eller längre bjuder du ”i princip” som om partnern 
öppnat budgivningen (med min 11 hp och max 15 hp)

För att gå hem i kontraktet gäller ungefär samma som när partnern 
öppnat budgivningen

6 hp för att bjuda 1/1, osv



Inklivarens andra bud efter partners stöd

inkliv                              stöd
1 ruter     1 hjärter    1 spader    3 hjärter
3 spader         ?

Med 5 egna trumf utan speciell sidostyrka - passa
Med 5 egna trumf med bra sidostyrka - passa (ev straffdubbla)

Med 6 egna trumf utan speciell sidostyrka - bjud 4 hjärter

Med 6 egna trumf med bra sidostyrka - 4 hjärter/ straffd./slam



Partnern bjuder egen färg

Saknar stöd i inklivarens färg, men har egen 5-kortsfärg

Samma krav på denna färg som inklivarens (x+y)

6+ hp för att bjuda på 1-läget

8+ hp för att bjuda på 2-läget 

Saknar partnern stöd i inklivarens färg och har ingen 5-kortsfärg
kan hen bjuda sang/NT på olika nivåer
med 9-12 hp 1 NT
med 13-15 hp 2 NT
med 16+ hp 3 NT

Kräver håll i öppningshandens färg (men måste inte vara balanserad)



Hoppande inkliv och sanginkliv

Enkelt hopp visar 6-kortsfärg med 6-10 hp

Dubbelt hopp är ett spärrbud med 7-kortsfärg med 4-10 hp

Inkliv med 1 NT visar 15-17 hp och håll i öppningshandens färg

Partnern bjuder som om inklivshanden öppnat med 1NT


