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Nytt år – nya möjligheter..

Vi vill ha er hjälp för att kunna utforma en bra
fortsättning av er utbildning.

Om vi lyckas rekrytera de resurser som behövs…

Så snälla fyll i blanketten!!

Tackar på förhand 



Vad kan jag egentligen?
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• En hel del

• Mycket är tur….
• Går det bra är det skicklighet
• Går det dåligt är det otur!

Finns nog mer att lära än det jag behärskar…

Glädjen med att 
lära sig något nytt!



Vad är då bridge?
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http://www.bridgefederation.se/ldsb1.htm

”Lär dig spela bridge på 5 minuter”

http://www.bridgefederation.se/ldsb1.htm


Vad går budgivningen ut på?
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1. Fastställa hur bra kort man har tillsammans.  (hp,stp..)

2. Fastställa om vi har 8 kort tillsammans i någon färg

3. Helst i  eller 

4. Hur högt? Delkontrakt – Utgång – Slam  ( 25/32 )

5. Vem bestämmer hur högt vi ska bjuda?

Kaptenen!

Vem är då det?

Den som vet mest om partnerns kort!



Bjuda balanserade händer
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47,6% av alla händer är balanserade. (4333 4432 eller 5332)

Resten brukar kallas för 1-färgs (6+), 2-färgs (5-4+), 3-färgs (4441,5440)

Bjuds alltid på samma sätt – enkelt att behärska 



Balanserad hand?
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Kontrollera alltid din fördelning när du räknat poängen!

Är den balanserad?

Då är saken klar över hur du ska bjuda om du har mer än 12hp

Inför detta i din rutin när du plockar upp korten, 
det är lätt hänt annars att man missar att handen är balanserad.

Nordisk Standard bygger på att man bjuder alla dessa händer enligt en speciell mall.

Dels styrkemässigt (12-14, 15-17, 18-19, 20-21, 22-24, 25-26…)
Dels den indirekta informationen till partnern att man har minst två kort i alla färger.

Annars hamnar du i budproblem!



Indelas efter antalet hp
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Hp Öppnings
bud

Fortsättning

12-14 1 i färg Lägsta NT-bud  / Pass om SH bjöd 1NT  
(1-1-1NT)  (1-2-1NT) (1-1NT-p)

15-17 1NT SH bestämmer slutbudet – 2kl/överföring (1NT-3NT)

18-19 1 i färg Hoppande NT-bud  (1-1-2NT) (1-2-3NT)
2NT efter 1NT (1-1NT-2NT)
2NT efter enkelhöjning (1-2-2NT)

20-21 2NT SH bestämmer slutbudet – 3kl/3ru/3hj (2NT-3-3-p)

22-24 2kl 2NT efter 2ru. (2-2-2NT)

25-26 2kl 3NT efter 2ru. (2-2-3NT)

Behärskar du detta är hälften av alla händer du kan drabbas av klara!

Partnern till den som bjudit NT-budet blir kapten!   Varför?



Vad är kravbud?
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Enkel regel: Om inte det avgivna budet har en övre poänggräns -> Kravbud

För att hinna undersöka om man har till utgång utan att hamna för högt.
Ofta innebär ett kravbud att man vill ha kompletterande information från partnern.
Dvs: Den som avger ett kravbud blir kapten!

• Rondkrav – får inte passa nästa gång man ska bjuda
• Utgångskrav – får inte passa under utgångsnivå

1kl – 1ru-?   1ru =  4-korts ruter och minst 6p  - rondkrav

1NT-?   1NT = Bal.hand 15-17p  dvs uppåt begränsat – SH får passa!

1NT-2kl-? 2kl = har en 4-kort högfärg och minst 8p - rondkrav

1hj – 3hj - ?  3hj = har 4-kort hj och 10-11p – ÖH får passa!

1hj-2NT-? Stenbergs 2NT = mints 4-korts hj och minst 12p - utgångskrav


