
Handvärdering

• Du ser dina egna 13 kort 

• Du får veta en del om din partners kort

• Ibland också lite om motståndarnas
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Vaddå, hemmablind?
Vad är våra kort värda nu?
Hur högt ska vi bjuda?



HP kontra stick?

2

• I budgivningen pratar vi olika typer av poäng 
(hp, fp, stp…)  och 25/32!

• I spelet är det stick som räknas!

• Sambandet? 40hp – 13stick = 3hp/stick?

• 3NT = 9*3 = 27    4hj = 10*3 = 30   6NT = 36

• Men man kan ju vinna stick på hackor!

Budsystemet är en modell, dvs en förenkling av 
verkligheten, som stämmer ”ibland”. 



Modell?
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Hur långt ned är det till Douro?   

S = 5 * t * t

Om jag kastar ned en sten gäller:  5m = 1s, 20m =2s, 45m = 3s, 80m = 4s...

Stämmer hyfsat bra, men om jag kastar en träbit eller en fjäder?
När är modellen giltig?



Övertro…
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Finns alltför ofta en övertro på modellens duglighet!

747 MAX…

Ett gäng ingenjörer på Boeing som
trodde de kunde ersätta piloten?

346 människor



Olika sorters poäng 
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HP – när man ska öppna och NT.
E=4 K=3 D=2 kn=1 

FP med 4-stöd i partnerns färg:
Dubbelton = 1  Singel = 3  Renons = 5   ( 1 2 3 annan skala..)

SP – stödpoäng:
1p för varje trumf över 8..

Det finns flera metoder: LTC, MP, SS…

”Fel” med HP:
Ess lite lågt värderade, kn lite högt, 10 = 0hp…
Finns andra skalor: 5321…. 

HP stämmer hyfsat med jämna (balanserade) händer.
Du måste tänka annorlunda med svitade händer!



Budtabeller..
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Stöd i partners högfärg: 1 - p -? 

0-5 Pass

6-9 2

10-11 3

12+ 4

0-4/5 Pass

5/6 – 8/9/10 2

9/10 – 11/12 3

10-12 + 4

Men tänk:

Det finns inga exakta gränser i verkligt spel. 
Räkna med dina +/– faktorer!

Svar när partnern öppnat: 1NT – p - ?

0-7 Pass

8-9 2NT

10-14 3NT

8+ 2

0-6/7 Pass

7/8 – 8/9 2NT

9/10 – 14 2NT

7/8 + 2

Men tänk:



Innan budgivningen startat
Inledande värdering av din hand - tänk stick!

± HP – i NT absolut! Även i färgspel EK+ Dkn-

± Fördelning lika/olika långa färger -(4333, 4441),
= (4432,5422 ) + (5431, 6421..)

± Mellankort 10,9 speciellt tillsammans med kn speciellt i NT! 

± Honnörssviter KDx Dkn10 KDkn mot glesa Eknx Kkn ED10 

± Placering av honnörer + om i långa färger – om i korta
KDxxx jämfört med Ekn eller Dknxx mot K

± Antal Ess

± Bra andrabud?
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Bara plusfaktorer  - var optimist och tänkt positivt
Blandat +/- Bjud efter tabellen
Övervägande minusfaktorer – var pessimist och ”underbjud”



Exempel 
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Du öppnar 1NT och din partner bjuder 2NT.
Vad bjuder du med:

1. Dkn KDkn D842 Ekn52

2. Dkn3 D6 Kkn1094 ED6

3. KD7 Kkn4 Kkn6 Dkn62

4. Kkn4 Kkn109 K1095 E9

Din partner har öppnat med 1. Ditt bud med:

a) kn842 Kkn97 kn2 D42

b) kn8642 Kkn97 2 D42

c) kn87642 Kkn97  D42



Att öppna eller inte öppna?

Hittills:

• 12Hp Längsta färg, högsta om 55 eller 66, 
Välj 4-korts:,,/

Rekommenderade undantag:

• 3:e hand 11hp och bra femma

• 20-regeln med omdöme: hp + antalet kort i två 
längsta färgerna är 20 eller mer. Dvs med 11hp och 
54 eller 63 och med 10hp och 55 eller 64.

• 4:e hand om hp + antalet spader >=15!
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Exempel

Du är giv och startar budgivningen.
Vad bjuder du med:

1. Ekn83 K62 4 K10842

2. E2 Kkn973 D9842 6

3. D2 D852 Kkn852 Dkn

4. K Ekn2 Dkn62 86432

5. 5 Ekn82 Dkn62 Kkn32
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Omvärdering i budgivningen
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+ Honnörer i partnerns bjudna färg
+ Honnörer i färg mth bjuder minus för de mtv bjuder
+ Få eller många kort i motståndarnas hittade färg.
+ Egen trumflängd 9=+  10=++
Och minus om tvärtom

Du öppnar med 1 och din partner svarar 2. 
Din tur att bjuda: 2 (12-15) eller 3 (16+)? Med:

a) E72 EKkn763 3 D62
b) E72 EKkn763 D62 3

Du öppnar och det följer: 1-1- 3-p-?
Vad bjuder du med:
a) D3 EK43 E874 kn52
b) 2 EK1043 EDkn4 973



Anpassning - missanpassning

Om anpassning bjud optimistiskt!
Om missanpassning bromsa! 

Du har: 4 Kkn654 32 E8765

Din partner har öppnat din tur, bud?

a) 1-p-1NT-p-2-p-?

b) 1-p-1NT-p-2-p-?

c) 1-p -1- 1-2- 2 -?

Vad är skillnaden?
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Spelträning - metodik
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1. En bricka i taget. Tjuvtitta inte på ”lilla lappen”!

2. När ni bjudit färdigt – lägg in budlapparna mitt på bordet, 
och låt dem ligga där!

3. På ”lilla lappen” står vilket kontrakt ni ska spela!

4. När ni spelat färdigt korten låter ni dem ligga kvar!

5. När alla spelat färdigt börjar genomgången – försök hålla 
tempot!!

6. Medan ni väntar kan ni läsa och diskutera vid bordet den 
analys av brickan  som finns i dokumentationen!

7. Skriv ner de frågor (Nord) som dyker upp så vi kan reda ut 
dessa vid genomgången.

8. Spelet kan börja . Lycka till!


