
RKCB 0314 

 
Ännu lite senare kom någon på att även trumfdamen var intressant att få med i frågandet och 
svarandet. För att spela hem en lillslam i trumf kan vi sakna antingen ett nyckelkort eller 
trumfdamen, men inte båda. Visst kan man ibland maska ut trumfdamen men det är lite för 
osäkert för att riskera poängen för en säker utgång. 
 
Med RKCB 0314 blir svarsstrukturen: 
 
5 ♣ = 0 eller 3 Ess 

5 ♦ = 1 eller 4 Ess 

5 ♥ = 2 (eller 5) Ess utan trumfdam 

5 ♠ = 2 (eller 5) Ess med trumfdam 
 
Notera att vi fortfarande talar om nyckelkort, dvs trumfkungen räknas in som ett femte nyckelkort 
likvärdigt med de fyra essen. Man bör väl också nämna att det finns två olika RKCB-varianter. 

Den med svar enligt ovan kallas RKCB 0314, där ’03′ och ’14′ står för vad 5 ♣ och 5 ♦ betyder.  
 

Den andra varianten kallas RKCB 1430 och där betyder förstås 5 ♣ 1 eller 4 nyckelkort, medan 5 ♦  
betyder 0 eller 3. Vilken variant som är bäst kan diskuteras, och Eddie Kantar som har skrivit en 
massa böcker i ämnet har själv reviderat fram och tillbaka och menar i sin senaste bok i ämnet att 
det bästa är att använda båda varianterna beroende på om det är den starke eller den svage i 
paret som frågar. Då måste man också införa en massa regler för hur man skall veta vem som är 
att betrakta som stark respektive svag. Jag tror det blir för rörigt för 99.99% av alla bridgespelare 
att hålla reda på. Välj en metod och använd den konsekvent! 
Många IMP har förlorats av par där man är oeniga om vilken metod man använder. 
 
Oavsett om man använder RKCB 0314 eller RKCB 1430 så ser fortsättningen likadan ut, och här 
väljer jag att beskriva RKCB 0314 eftersom jag tror den är mest ursprunglig — någon som vet? 
(Själv spelar jag visserligen med 1430-varianten, så jag hoppas jag kan hålla tankarna i styr nu.) 
 
Alltså! Efter svaret 5 ♥ och 5 ♠ vet frågaren om partnern har trumfdamen eller ej och kan gå 

vidare med kungfråga om han vill, eller bjuda ett slutbud. Om han däremot fick svaret 5 ♣  

eller 5 ♦ så kan han fråga en gång till för att få reda på om partnern har trumfdamen.  
 
Reläbudet, dvs budet just över svaret på 4NT, är alltid trumfdamfråga. Dvs om partnern svarade  

5 ♣ så är 5 ♦ trumfdamfråga; om partnern svarade 5 ♦ så är 5 ♥ trumfdamfråga. Detta ställer 
dock till lite besvär om trumfdamfrågan råkar vara detsamma som vår trumffärg - vill man stanna i 

5 ♦/5 ♥ eller vill partnern absolut veta om jag har trumfdamen? Detta specialfall återkommer vi till 
senare. 

När man svarar på trumfdamfråga gäller följande struktur: 

Ingen trumfdam– bjud trumffärgen så billigt som möjligt! Om färgen för trumfdamfrågan är vår 
trumffärg passar man om man har det lägre antalet ess (dvs 0 eller 1), och höjer till lillslam i vår 
färg om man har det högre antalet ess (3 eller 4). 
 
Trumfdam utan kungar i sidofärgerna 

Bjud 5NT! 
 
Trumfdam med en eller flera kungar i sidofärgerna 
Bjud den närmsta färgen där man har en kung! 


