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HSP

Systemets principer:
Stark klöver
Inbyggt skydd mot destruktiv störning av stark
klöver
Vanliga öppningshänder med klöverfärg går att
bjuda
Acolbudgivning på vanliga öppningshänder
Svag sang när handen och zonerna passar för
det
Svaga tvåöppningar – i alla färger
Naturliga med svaga enöppningar i högfärg
Ett system som ska vara lätt och roligt att spela
Ett system som ”gör jobbet”

Öppningsbud
HSP

står för HalvStarktPass

pass
1♣
jämna
1♦
1hö
5332)
1NT
2x
2NT
3x
3NT
4lå
4NT

12-16 hp ojämn hand, eller 15-17 jämna
Minst 17 hp och okänd fördelning, eller 9-11
0-7 hp, okänd fördelning, eller 8 jämna
Minst 4-kortsfärg, 8-11 hp, ojämn hand (eller
12-14 jämna
Minst 6-kortsfärg, 7-11 hp, enfärgshand
Minst 5-5 i lå, 7-11
Normala spärrbud
Gambling
Texas
Båda lå, spärrbud

Anm 1: 8 jämna öppnas vanligen med 1♦, men är de feta
säger vi 1♣
Anm 2: Har vi 8-11, ojämn hand, ej 4-korts hö, ej 6-korts
lå, ej 5-5 i lå, är vi illa ute. Denna hand öppnas vanligen
med 2-i-lå, men även pass, 1♣, 1♦ och 1hö är tänkbara
öppningsbud. Lågfrekvent!
Anm 3: 12-14 jämna måste inte öppnas med 1NT. Pass
är tillåtet.

Första svarsbud, sammanfattning
pass-pass
pass-1♣

pass-3x
pass-övrigt

0-4
8+, okänd fördelning, det vanliga
svaret
5-7, okänd fördelning, fast ej 5-kortshö
4-7, minst 5-kortsfärg
8-10, jämn utan hö
8-10, 6+färg, enfärgshand
13-15, jämn, sangvänlig. Förnekar inte
4-korts hö
Gående färg med nåt vid sidan
slutbud

1♣-1♦
1♣-1hö
1♣-1NT
1♣-2♣
1♣-2♦
1♣-2NT
1♣-3lå
1♣-övrigt

0-7, eller enfärgshand i ruter med 8-14
8+, 4+färg
8-13, jämn utan hö
8-14, 5+färg. Förnekar högfärg
utgångskrav utan högfärg
14-15, jämn utan hö
invit till 3NT med långfärg
slutbud om öppnaren hade lilla handen

1♦-pass
1♦-1hö
1♦-1NT
1♦-2♣

Vanligt bud!
naturligt, konstruktivt, okrav, 10-20 hp
16-19, jämn
naturligt, konstruktivt, okrav,
”förnekar” hö
Allmänt utgångskrav utan 5-kortshö,
eller jämn 22-24
Acol-öppning
jämn 20-21
slutbud

pass-1♦
pass-1hö
pass-1NT
pass-2x
pass-2NT

1♦-2♦
1♦-2hö
1♦-2NT
1♦-övrigt

1hö-2hö
1hö-3hö
1♥-1♠
1hö-1NT
1hö-2♣
1hö-2x
1hö-2NT
1♥-2♠
1hö-3x
1hö-3NT
1♥-4♠
1♠-4♥
1♥-3♠
1hö-4x

naturligt, halvkonstruktivt
spärrbud
4+, rondkrav
utgångskrav, okänd fördelning,
fast inte 4-kortsstöd
”jämn” 10-15
6+, 9-14, okrav
Stenbergs, minst invit
spärr
splimit
slutbud
slutbud
slutbud
stöd, renons
stöd, renons

2x-ny
2x-2NT
2x-hopp i ny
2x-3NT

nat, krav
söker singel och min/max
splinter
slutbud

2NT-3/4/5 lå
2NT-3♥
2NT-3♠
2NT-4hö

slutbud
starkt i klöver
starkt i ruter
slutbud

Pass
12-16 ojämna, eller 15-17 jämna. Undantagsvis 12-14
jämna.
Efter pass-(inkliv)
sangbud är naturliga (sangsystemen gäller)
färg är rondkrav med 5+färg. Krav föreligger så
länge nya färger bjuds
överbud är utgångskrav i största allmänhet
hopp i färg är invit (6+, enfärgshand, 8-10)
hopp i deras är lill-marmic
Dubbelt är negativt, men utan alltför hårda
fördelningskrav. Om ÖH hoppar efter dubbelt visar
han såväl bra färg som bra kort
Dubbelt följt av ny är okrav
Dubbelt följt av överbud är schajsavslöjande
Efter pass-1♣
ÖH ”öppnar” enligt MSKlöver. Fortsatt budgivning som
om pass-1♣ inte fanns.
Efter pass-1♦ (5-7, eller 8 skruttiga)
Delisbudgivning. ÖH bjuder 4-korts hö före längre lå.
pass-1♦,1NT-2lå är nat, inte Stayman.
UD om fi bjuder nu.
Efter pass-1hö
Delisbudgivning.
2hö konstruktivt. 2NT invitstenberg.
SD efter inkliv.
Efter pass-1NT

Sangsystemet, med lämpliga poängflyttningar.
Efter pass-2x
Som efter öppning med 2x
Efter pass-2NT
2 sang-systemet
Efter pass-3x
3NT och utgång i x är naturligt och svagt. Övrigt Q.

1♣-1♦

0-7, eller 8-14 med enfärgshand i
ruter. Miniöppnare (MÖ) måste passa.
Stark öppnare (SÖ) bjuder enligt
MSKlöver.

1♣-1hö

MÖ säger 1♠ eller 1NT utan 4-stöd,
annars 2hö.
Efter 1♣-1hö,1x är 2♣ Superstayman,
d.v.s. allt annat är okrav. SS är krav
till utgång, utom om SH bjuder om sin
färg på 2-läget

1♣-1NT

MÖ passar. SÖ bjuder naturligt, men
svänger på 2♣ och 2NT.

1♣-2♣

MÖ passar eller säger 3♣. SÖ bjuder
nat, fast 2NT är Stenberg.

1♣-2♦

MÖ säger 2♥.

1♣-2hö

Forts som efter öppning med 2hö

1♣-2NT

2 sang-systemet

1♣-3lå

MÖ säger pass eller 3NT.

1♣-(inkliv)

SH leker att fi öppnat med detta bud,
men prutar 3 hp på sina bud. Om
öppnaren var stark agerar han
kraftfullt!

1♦-1hö/2♣

Nat, konstruktivt, okrav, 10-20 hp.
ÖH bjuder nat, fast 2-över-1 bara
med någon anpassning i SH:s färg.
”Hoppande borttag” från ÖH är splimit.

1♦-1NT

sangsystemet

1♦-2♦

ÖH bjuder 2♥.

1♦-2hö

Acol

1♥-1♠

Naturligt rondkrav. Fast med 16+
föredras 1NT.

1hö-1NT

Utgångskrav, okänd fördelning utan
4-stöd

1hö-2♣

”jämn”, 10-15

1hö-2rö

nat, okrav

1hö-2hö

halvkonstruktivt

1hö-3hö

spärr

1♥-2♠

spärr

1hö-3x

splimit

1hö-2NT

Stenbergs, minst invit

