
Inkliv
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• Typer av inkliv

• Varför inkliv

• Enkelt inkliv 1/2 i färg

• Övriga inkliv

Inkliv är när man bjuder och motståndarna har 
öppnat budgivningen.



Olika typer av inkliv
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5. SPÄRRANDE HOPPINKLIV PÅ 4-TRICKSNIVÅN 

2. INKLIV PÅ 2-TRICKSNIVÅN

3. INKLIV PÅ 2-TRICKSNIVÅN MED HOPP TEX 1 HJ-2 SP 

4. SPÄRRANDE HOPPINKLIV PÅ 3 -TRICKSNIVÅN 

1. INKLIV PÅ 1-TRICKSNIVÅN

6. SANGINKLIV 

7. DUBBELT - UD 

Typ är beroende av i första hand fördelningen:
5-korts färg, längre färg, balanserad, bara 4-kortsfärger



Varför kliva in?

1. HITTA EGET KONTRAKT 

2. TIPSA PARTNERN OM ETT BRA UTSPEL 

3. GÖRA SVÅRT FÖR MOTSTÅNDAREN ATT HITTA ETT 
BRA KONTRAKT 
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Krav för inkliv på 1/2 trick
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EN BRA FÄRG
Färgkvalitetstest: ( 7 = 1 trick, 8 = 2 trick… )

• ADDERA ANTALET KORT I FÄRGEN (MINIMUM 5) 
TILL ANTALET HONNÖRER (E K D kn 10 - OBS ÄVEN 10:an RÄKNAS) 

• ÄVEN OM TESTET GER GRÖNT LJUS FÖR HÖGRE INKLIV,ÄR DET I ALLMÄNHET BÄST ATT BJUDA PÅ 
LÄGSTA NIVÅ, SÅVIDA DU INTE HAR AVSEVÄRD LÄNGD I FÄRGEN. PARTNERNS HAND ÄR JU TROTS ALLT 
OKÄND

Exempel: Vilka färger duger för inkliv 1hj över 1ru och 2hj över 1sp?

A. Kkn752

B. Dkn1083

C. E97532

D. EKkn9



Styrkan?
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• 1-trick: 6-18 hp
• 2-trick: 8-18 hp

Vilka av dessa händer är värda 1 i ZONEN över 1?

A. K9865 Dkn kn842 D10
B. KDkn10287 D1096 97
C. K9874 kn7 D52 kn84
D. Ekn1093 kn D105 kn1074

BORTSE INTE FRÅN: 
a. Zonförhållanden. Kliv in aggressivare i fördelaktig zon och ozon,

eftersom dubblade straffar är billigare.
b. FÖRDELNINGEN. 

Händer med singelton och/eller sidofärg är kraftfullare än 5332 o 4333 



Svar om stöd i inklivsfärgen
Stöd så högt som det totala antalet kort anger 
med en gång! Ju längre stöd desto bättre 

• Med 3-korts stöd (5+3=8) bjud 2 i inklivsfärgen 
• Med 4-korts stöd (5+4=9) bjud 3 i inklivsfärgen 
• Med 5-korts stöd (5+5=10) bjud 4 i inklivsfärgen 
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Svar på partnerns höjning 
Har du 6 kort i inklivsfärgen höj 1 steg om motståndarna bjuder, 
eller om du har en spelstark hand och tror på hemgång 



Ny färg efter partnerns inkliv
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Samma kvalitetskrav som för inklivet 
- Minst 6Hp på 1-tricksnivån 
- Minst 8Hp på 2-tricksnivån 
Samt ytterst önskvärt att man klarar färgkvalitetstestet 
dvs att summan av antalet kort och honnörer i färgen motsvarar det antal stick 
man gör anspråk på 

Vad bjuder du efter (1ru) – 1hj – (1sp) med: 

1. ED74 73 62 Dkn1064  

2. 52 kn7 E87 K109874   

3. Dkn2 83 752 Ekn642   

• 2kl
• 2kl
• Pass



Invit efter inkliv

Grund för stöd av inkliv när du har minst 3kort stöd: 

• 0-9Hp bjud så högt som sammanlagda antalet 
trumf indikerar (8 – 2trick, 9-3, 10-4)

• 10+ Hp bjud öppningsfärgen på lägsta nivå (invit)
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Vad bjuder du om du har 10+ Hp 3kort i partnerns inklivsfärg 
tex öppningshanden bjuder 1 eller 1.
Partnern kliver in med 1.

Du har: 975 873 EK64 E94   
Bjud överbudet 2/2 (konventionellt bud ska alerteras)



SANGSVARET till ett inkliv 
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Styrka NT-svar

0-9 Pass

10-12 1 NT 

13-15 2 NT

16+ 3 NT

Om svararen har för mycket för att passa på partnerns inkliv, 
färre än tre kort i färgen och ingen egen färg att bjuda, 
är han mer eller mindre tvingad att bjuda sang .

Ett sangsvar till ett inkliv är framförallt en deklaration av allmän styrka. 
Det visar inte nödvändigtvis en balanserad hand
- singelton i inklivsfärgen är fullt möjlig
- håll i öppningsfärgen kan saknas i brist på bättre bud. 



Övriga inkliv
Svaga hoppinkliv ( Ex: 1ru – 2hj )

• Hopp till 2-läget 6-10HP  6-kortsfärg 2 honnörer inklusive 10:an 

• Hopp till 3-läget 5- 10HP 7-kortsfärg 2 honnörer Inklusive 10:an 

• Hopp till 4-läget 5-10 Hp 8-kortsfärg 2 honnörer inklusive 10:an 
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NT-händer ( 4333 eller 4432)

• 12-14HP – Passa eller upplysningsdubbla

• 15-17HP – kliv in med 1NT och med håll i öppningsfärgen 

• 18+ UD och bjud sedan sang
Poänggränser för obalanserade händer (stark UD)

• Har du en stark färghand 18+ Hp dubbla och bjud sedan färgen 

• Färgkrav Bra 5-korts högfärg eller 

• Bra 6-korts lågfärg



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!


