
Svaga öppningsbud
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Med en bra långfärg 6+ och mellan 6-10p ska du 
spärröppna, dvs bjud 2, 2,2 alt. 3 eller 4 i din färg.

(OBS 2 och 2NT är reserverade för starka händer!)

• 6-korts färg 2-nivån

• 7-korts färg 3-nivån

• 8-korts färg 4-nivån

• Dock bör/ska man inte ha en 4-korts HF som sidofärg!

Detta för att störa motståndarna då de troligen har de bästa korten!



Några exempel
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Bra sexkorts färg och 8hp - 2!
Gör du inte är det stor risk för en dålig 
bricka!

Tät 7-korts ruter.  Handen tar garanterat 6 
stick med ruter som trumf. Har partnern 
inget att bidra med har de storslam. Så 
räkna med minst ett stick hos partnern, 
innebär i värsta fall 2 straff i 3, så bjud 
det!

8-korts färg, 8hp alla i den långa färgen!
Bjud 4, antingen går det hem eller så har fi  
troligen en utgång i spader..



Färgkvalitén är viktig
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Då spärrbuden tar utrymme är det viktigt att partnern har en exakt bild
av din hand! Har partnern bra kort riskerar ni annars att missa utgångar!
• Ett krav är att färgen är av hyfsad kvalité – helst två av EKD i topp!
• Ett annat att du inte har en 4-korts högfärg vid sidan om.

Om partnern har singel hur många troliga stick har då trumfen?

Troligast sitter trumfen då 4-2 hos motståndarna.
Dvs 3 eller 4 stick beroende på var K sitter.

Garanterat 4 stick alltid! Bara 3hp mot 6 ovan!
Täta mellankort är mycket värdefulla!

Troligen 3 stick, du får för E och för två av dina hackor
om 4-2 sits. Om 33 har du 4 stick.

Hur påverkas kalkylen om partnern har en dubbelton?



Spärra eller inte spärra?
Rutern är tillräckligt bra och du har 8hp.
Du bör ändå avvakta för att se om partnern 
har anpassning i spader. Pass
Du kan visa din fina ruter senare med ett inkliv.

7-korts spader och 8hp. 3?
Spaderna är för dålig och den styrkan 
du har sitter i korta färger. PASS!
Om din partner har dåliga kort,
kan det vara värt det då? Hur vet du det?

Bra 7-korts färg – 3hj?
Nej handen är för bra – du har 12hp.
Öppna med 1!



Svarsbud på svaga 2-öppningar

• Höjning till 3 ( 2hj-3hj )
invit 14-16 stp

• Ny färg ( 2ru – 2sp )
Helst 6-korts och 15+ rondkrav.

• Utgångsbud (2hj – 4hj)
Slutbud – ser att en utgång är trolig alternativt spärr med bra stöd.

Tänk på:
Om partnern har en bra lång lågfärg kan 3NT ofta vara en bra utgång!



Några exempel
Din partner har öppnat med 2 och MTH har passat. Vad bjuder du då?

Du har 13hp och 15stp, så 25 finns inom räckhåll. Du 
inviterar med 3. Med 8-10 höjer din partner till utgång

Du har 15hp men inget bra stöd. Att vara kort i partnerns färg 
är alltid en varningssignal – dålig anpassning. Passa.

Med hela 16hp/17stp och med hjD talar mycket för att 
4 har stor chans att lyckas.

Bara 11hp men 15stp. Fin anpassning – 10 korts 
trumf! Mycket motiverat att bjuda 4!

Med anpassning – chansa! Med missanpassning - bromsa!



Fler exempel 
När partnern spärr-öppnat är det oftast bättre jämföra sina kort med de man tror
partnern har, och inte lite för mycket på poäng-beräkning.

Din partner öppnade med 3 och MTH passade, vad bjuder du nu?

Du har en mycket bra hand 18hp med bara E och K! 
3NT eller 5? Troligen har din partner sin styrka i ru. Har 
han inte EKD kan det bli knepigt att komma åt godspelade 
ruterhackor, så 5 har nog bäst utsikter att lyckas.

16hp med många D och kn, som har sitt bästa värde i NT-
kontrakt. Din ruK och din längd i ruter talar för att partnerns 
ruterhackor blir värdefulla stick även i NT. Bjud 3NT direkt!

16hp och en egen bra 6-korts spader. I detta läge bjuder du 3!
Det räcker med två spaderhackor och något ruterstick för att 
4 ska vara hemma

Med sämre kort än dessa passar man oftast på partnerns spärrbud, dvs oftast!



Försvar mot svaga öppningsbud
När du blir utsatt för en spärr, bör du bjuda som om motståndarna öppnat på 1 i 
färg. Den färgen du bjuder bör dock vara av bättre kvalité då ni redan är högt uppe. 
När motståndarna har en lång färg brukar man själv också ha en egen lång färg!

Riskerna ökar – men har man kort måste man ändå agera, missar man en utgång
blir det ofta uselt resultat.



Exempel - UD efter 2sp.

Nord öppnar på 2sp.
Öst har en öppningshand 
som är idealisk för UD.
Väst vet att Öst har minst
3-korts hjärter och för
att inte riskera pass från Ö 
måste han chansa och bjuda
4 direkt! 

3 räcker inte då han är 
tvingad att bjuda på UD!



Hoppinkliv
Samma krav som vid öppning:
Har motståndarna öppnat när du tänkte spärröppna är det ofta
bäst att agera likadant, dvs göra ett inkliv som innebär ett hopp.
Ex: 1ru-2hj   eller 1sp-3kl

Partnern till den som gör ett spärrinkliv bjuder som om partnern
öppnat med spärrbudet.

Situationen för fienden blir lite enklare att hantera då de vet lite om öppnarens hand.
De tvingas ofta gissa mer än om du passat.



Att beakta

Zonförhållandet har stor betydelse

Du kan vara tuffare i ozon

Det har betydelse om partnern har bjudit eller ej

Spärr i lågfärg på 4-tricksnivå är mycket tveksam
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Andra system

Svag tvåöppning            svar 2nt enda krav

höjning förstärkning av spärr

ny färg = min färg bättre
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