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Sammanfattning 
Allmänt 
Defensiven 
 
1♣  1♦    1♥/♠ 1NT 
2  2  2♥/♠ 2NT 

3♣/♦ 3/ 3NT 
4♣/♦  
 
Deklisar 



                                
Sammanfattning 
 
System använt av Thomas Magnusson och Max Ödlund 2008 
och framåt. 
 
1♣ 17+, okänd fördelning 
1♦ 4+, 11-16. Ev xy45 
1hö 4+, 11-16. 
1NT 14-16. 5-korts hö kan finnas 

2 5+, 11-16 

2 multi 
2hö 5-4 i färgen & lå, 6-11 
2NT 5-5 i lå och 6-11 hp 
3x Spärr. Lovar inte två honnörer 
3NT Fetfärg plus nåt vi sidan 
4lå Texas, fast naturligt i just tredje hand 
 
Tillbaka 



Allmänt 
 

Efter 1/1hö-(bud) är ny på tvåläget okrav. Således är X+ny 
krav. 
 

Efter 1/1hö-(X) är ny utan hopp som ostört, alltså krav. 
 

1-(1)-X "jag bjuder 1" 

1-(1)-1 UD utan spader 
 
"Hoppande borttag" till tvåläget är spärr. 
"Hoppande borttag" till treläget är starkt. 
 
När fi stör är hopp naturligt plus anpis, t ex 

1-(2)-3 + inte dökrav 
Gäller även efter förhandspass: 

pass-1,3 + 
 
Dubblingar är UD, utom när vi "slagit om kontakten". 
 

1-(1)-pass-(2),X UD av hjärter 
 
(1x)-1hö-(X)-XX = ess eller kung i högfärgen, 12 okända kort 
 
Scramble 
När alla bjuder är 2NT "scramble", t ex 

(1)-pass-(2)-X 
(pass)-2NT Svararen har typ 4-4 i lå och 0 hp. 
 
Dock är en lebensohlvariant inbyggd för just hjärter: 
 

(1)-pass-(2)-X 

(pass)-3 invit 
 

(1)-pass-(2)-X 
(pass)-2NT-(pass)-3lå 

(pass)-3 avlägg  



 
 
Fjärdefärg  
är utgångskrav. 
  
 
Tvåsangsystemet 

3  söker fyrkortshö 
3rö  öf 

3  båda lå 
4x  naturlig slaminvit 
 

3-3,3 5&4 

3-3,3 5&4 

3-3,3-4,4 överföring till hjärter 

3-3,3 nat 

3-3,3NT slaminvit i hjärter 

3-3,4 slaminvit i spader 

3-3hö,4lå nat 
3rö+ahö slaminvit i högfärgen.  
   
Essfråga 
03 14 
 
På essutspel med singel på bordet: Lavinthal 
 
Lågmarkering på essutspel sker med högsta från tre eller  
fem, och med nästhögsta från fyrkortsfärg. 
 

Allmän regel: <öppning>-4hö är slutbud, utom just 1-4 
 

Trekorts stöddubblingar. Även 1-(pass)-1-(X),XX 
 
Tillbaka 



Defensiven 
 
Inklivssang är 15-18 resp 11-16. Fortsättning enligt efos, fast på 

bredsangen svarar man 2NT på 2 med max, varvid 3 frågar 
om. 
Dock: I sandwichposition är ny nat och fi krav. 
 
2NT lägsta, överbud högsta+lägsta, hoppöverbud 
högsta+högsta. 
 
Enkelt hoppinkliv spärr. 
 

Mot stark klöver är 1 Hatten. 
 

Mot sang är 2 hö, 2rö öf och 2 konstruktivt inkliv i /. 
Öf+3lå = 5-5 
Öf+2NT = canapélå 

(1NT)-2-(pass)-2NT = nat 

Efter 1/1hö-(1NT) är 2 enligt sangförsvaret. 
 
Mot svaga två: 
 X UD 
 sang nat, fortsättning enligt tvåsangsystemet 
 3fi hållfråga 
 4ny 5-5 bjuden + hö, inte dökrav men starkt 
 

Mot 3 är 3 UD, 4 +, 4 +hö 
Mot 3rö är X UD. 4x analogt. 

Mot 3 är 4lå "bästa lå". 
 
(3x)-3NT-(pass)- 

  4  färger nerifrån (fibud visar klöver) 

  4  "säg 4 och passa sen!" 
  övrigt  således passbar slaminvit 
 
Utspel 
10-12; vanligen tredje mot sang. 



Andra/fjärde genom spelföraren; dock 10-12 i partnerns. 
Not: Från ess-kung i partnerns färg spelas kungen. 
 
Markeringar 
Schneider-Malmö 
 
Tillbaka



1 klöver 
 
17+, även 20-21 jämna (eftersom vi lirar 2NT=lå) 
Med 5+färg och positiv hand bjuder vi överföringsbud, alltså 

1- 

 1  

 1 NT 8-10 eller 14+ (ev. 8-11 med 5lå332) 

 1NT  

 2  

 2  
På dessa bud kan öppnaren visa stöd med 2NT, eller bjuda 
egen färg, eller säga "tell me more" med reläbud. Väljer han 
2NT är fortsättningen enligt vanliga stenbergsmodulen (se 
nedan). SH visar tillägg med 12+. 
 
Not: Med 5lå332 och 8-11 visar vi den som sanghand. Således 

visar 1-1NT,2-2NT "5332" med 12+. 
 
Övriga svarsbud: 

1- 

 1 0-7 

 2 "4441", 8+ 

 2 NT  11-13 
 3x HHxxxx slut 
 

1-1,1 20+ 

1-1,1-1 0-4 eller 5-7 bal 

1-1,1-1,2 allmänt utgångskrav eller 22-24 NT 

1-1,1-1,2-2 relä 

1-1,1-1,2-2hö Hxxxx 

1-1,1-1,2-3lå Hxxxxx 

1-1,1-1,2-2NT 5+ 
 

1-1,1NT efos 

1-1,1-1,1NT efos 
 



 
 

1-1,2 +lå 

1-1,2NT  + 

1-1,3lå lå+ 

1-1,3 + 
 

1-2,2 frågar efter singel (2NT=singel) 



1-1,1NT 

2  4-4 i hö, 8-10 
     -2hö  sätter trumfen och söker dubbel 

2   

    -2  sätter trumfen och söker dubbel 

2   

    -2  sätter trumfen och söker dubbel 

2  ej hö, 8-10 
Alla högre svar visar 14+ och exakt fördelning: 
2NT  3-3-3-4/3-3-4-3 

3  4-4-2-3 

3  4-4-3-2 

3  2-3-4-4 

3  3-2-4-4 
 

1-1,1NT-2rö,2NT 
3lå  nat, 8-10 

3  , 14+ 

3  , 14+ 
 

1-1,1NT-2,2NT 

3  5, 8-11 

3  5, 8-11 

3  2-3-4-4, 8-10 

3  3-2-4-4, 8-10 
 
Efter inkliv 

Om fi säger X eller 1 bjuder vi som ostört. 
 
På eninkliv är  
ny nat, utgkrav 
sang nat, utgkrav 
fi jämn utan håll, utgkrav 
X 5-7, lovar inte ett bud till 
På inkliv 1NT och högre är X utgkrav 
 



Tillbaka



 
1 ruter 
 
4+, 11-16.  
 

Med 4-4 i  öppnar vi vanligen med ruter. 

Med 4-4 i  får man välja. 
 

1-1,1 nat, obal 

1-1,1NT ev. 4-4 i  
 

2 är stöd, 10+, ej hö. Singelvisning. 

3 är spärr. 
2NT är passbart 

2hö svagt (även 1-2) 
3NT är slutbud. 
 

Efter 1-1hö,1NT gäller xy-sang, d.v.s.  

1rö-1hö,1NT-2 utgångskrav 

1rö-1hö,1NT-2,2- 
  - färg invit 
  - lå canapé-invit 
  - hopp 5-5 invit 

  - 2NT -> 3, varpå ny = 5-5 krav 
 
Efter inkliv är 2NT stöd, 10+, håll. Överbud är stöd, 10+, ej 
håll.



1-1 
 

1-1,2  6-3 

1-1,2-2NT  frågar 

1-1,2-2NT,3  2-3-6-2 

1-1,2-2NT,3  3-3-6-1 

1-1,2-2NT,3  1-3-6-3 

1-1,2-2NT,3  renons 

1-1,2-2NT,3NT renons 
 

1-1,2NT  4-stöd + singel 

1-1,2NT-3  frågar 

1-1,2NT-3,3  singel 

1-1,2NT-3,3  singel 

1-1,2NT-3,3  renons (sämre än direkt-spl) 

1-1,2NT-3,3NT renons 
 

1-1 
 

1-1,2NT  a) 6-3 
   b) 4-stöd, någon singel 

1-1,2NT-3  frågar 

1-1,2NT-3,3  6-3 

1-1,2NT-3,3-3 frågar efter kortfärg enligt ILH 
   (d.v.s. Ingen-Lägsta-Högsta) 

1-1,2NT-3,3  4-stöd, singel 
 

1-1 

Analogt med 1-1; antingen 6-3 eller 5-4 plus singel 
 
Tillbaka



1 hjärter och 1 spader 
 
4+, 11-16. 
 
Stenbergs gäller enligt nedan, fast som minst invit. 
3hö är "god enkelhöjning", alltså 6-9, ofta med nån singel. 
3lå är naturligt starkt. 
 

Efter 1-1,1NT gäller xy-sang. 
 

1-2  avlägg 
 
1hö-3NT  slutbud, okända kort men 2-3 stöd 
 

1-(X)- 

 2 rondkrav 

 3 + 

 4 renons 

 5 spärr 
 
Drury, d.v.s. 

pass-1hö,2-2 ärlig öppning 
 
 
Tillbaka 



Stenbergs 
 

3 min 

3 tillägg utan singel 

3//NT    tillägg, singelvisande enligt Lägsta-Mitten-Högsta 
 

Efter svaret 3 kan partnern fråga efter singel med 3med svar 
enligt LMH. Men partnern kan också välja att visa egen singel, 
då på samma sätt som ovan, alltså enligt LMH. 
 

Efter svaret 3 är 3x singel enligt LMH och 4x Q. 
 

Om vi har ett läge när 2NT är minst invit, så är 3 fortfarande 
min. Om partnern nu bjuder 3hö är det slutbud, inte 
singelvisande. Singelvisning i detta läge ser med 3ahö, 3NT 

och 4 istället. 
 
Om lå är trumf: 

...2NT-3 
3NT  nat 

4  högstasingel 
 
Efter 1hö-(2NT) är 

 3 stöd, minst invit. Fortsättning som vanligt, 

  fast vanliga 3-svaret blir 3hö, och singel- 

  visning blir 3ahö/3NT/4 

 3 5-3 i hö, minst invit 
 
Tillbaka



1 sang 
 
Dubbel Stayman. 
Sydafrikansk Texas. 
1NT-3hö singel med båda lå 
 

1NT-(2)-2NT-(pass),3-(pass)-3 fyrkorts utan håll 

1NT-(2)-2NT-(pass),3-(pass)-3NT fyrkorts med håll 
 
 
Efter inkliv på tvåläget  
 
4lå är fortfarande SAT.  

1NT-(2 Asptro)-2 svag UD 
1NT-(2hö)-3hö  hållfråga 

1NT-(2hö)-2NT  a) minst invit i   
   b) avlägg i lägre färg 
   c) fyrkorts ahö utan håll 
   d) fyrkorts ahö med håll 
 
3x är (med nedanstående undantag) minst invit i reläfärgen. 

1NT-(2)-3  hållfråga 

1NT-(2)-3  minst invit i spader 

1NT-(2)-3- 

           3  förnekar fi-håll 

           3  fi-håll 
           3NT  håll, max, tvåkortsspader 

           4  stöd, max 
 

Går de in med 2 multi väntar vi ut dem, och kör sen enligt 
ovanstående. 
 
D Yxan. Dock:  
1NT-(pass)-pass-(bud) 
pass-(pass)-X  UD 
 
Tillbaka



2 klöver 
 

2  relä 
2hö  5+, rondkrav 
2NT  Stenbergs, minst invit 
 

2-2,3// max, enfärgshand, singel i bjuden 
 

2-2hö,3 stöd, min 

2-2hö,3hö max ej singel eller min med singel 

              -relä söker singel, varvid 4 förnekar singel 
 

2-2x,2NT min, dålig klöver 
 

2-2,2hö-3 stöd och min 
 

2-2,2hö-ahö håll i ahö plus ruterfärg 
 

2-2,2NT/3- 

            -3 söker singelhö 
            -3hö håll plus ruterfärg 
 

1-3 6+, starkt 

2-2,2NT/3-3 okrav 
 
Tillbaka 



2 ruter 
 

2-2NT,3  max 

2-2NT,3  max 

2-2NT,3lå-relä singelfråga 
 

2-4  för över till din färg 

2-4  bjud din färg 
 

2-(2hö)-X UD 

2-(3x)-X SD 
 
Tillbaka



2 hjärter och 2 spader 
 
5-4 i färgen och okänd lå. I pluszon evetuell 5332. 
 
2hö-2NT minst invit. 
2hö-2NT,3hö max, 5-5, Lissabon 
 

2hö-3 pass/korrigera 
 
2hö-ny slutbud 
 
2hö-2NT,3lå-4alå slaminvit i högfärgen 
 
Tillbaka



2 sang 
 
5-5 i lågfärgerna och 6-11. 
 

2NT-3 

 ,3 3-0-5-5 

 ,4 0-3-5-5 
 
 
Tillbaka 



 
3 i lågfärg 
 
Lovar inte två honnörer. 
 
3lå-relä  söker två topphonnörer 
3lå-relä, relä Ja, jag har två topphonnörer 
 
Tillbaka 



 
3 i högfärg 
 
Tillbaka 
 



            
3 sang 
 
Genomgående typ lå med anständig sidostyrka. 
 
3NT-4♣  signoff 
3NT-4♦  söker andrakontroll 
3NT-4♦,4NT andrakontroll i alå 
3NT-4hö avlägg 
3NT-4NT längdfråga (5♣ = 7) 
3NT-5NT typ AKxx/AKxx/-/AKxxx 
3NT-5lå/6lå multi 
 

Om man har chansöppnat med lång högfärg, och får 4, tja då 
bjuder man sin färg och hoppas partnern är med på noterna. 
 
Efter 3NT-(X): 
pass  inte blank 
XX  Prååm! 
4lå  blank, multibud 
 
Tillbaka 



 
4 i lågfärg  
 
Texas, fast naturligt i just tredje hand. 
 
Tillbaka 
 
 



Deklisar 
 
Thomas Magnusson och Max Ödlund 
 
LM-KLÖVER  svar 
    

1 ♣ 17+  1♦ 0-7, övr konv 

1 ♦  4+ 11-16     

1 hö 4+ 11-16   
1 NT  14-16  Dubbel Stayman, SAT 

2  5+ 11-16   2 relä, 2hö 5+ rondkrav 

2 okänd 6+hö 6-11 2NT frågar 
2 hö 5hö & lå,  6-11  2NT frågar 
2 NT 5-5 i lå, 6-11  3lå okrav, 3hö krav 
3 NT gambling  4lå konv 
4 lå Texas  
 
   
   2NT/2fi/3fi tvåfärgare  
Utspel:  (10)-12  Mot stark ♣: 1♠ Hatten 

 2/4 genom spelföraren Mot 1NT: 2 hö,2rö öf 

   Mot spärr: 3♦, ”bästa lå” 

   RKC-pi 
Markeringar: Schneider – Malmö     
        

Tillbaka 
 


