
Överbud 
 
 
Överbud i öppningsfärgen används för att visa en hand med två bra 5-kortsfärger (normalt ej 
sämre än K - J – T – x – x), varav den ena är den högsta objudna färgen. Eftersom budet är 
mycket upplysande, även för motståndarna, bör det användas då man har en rimlig chans att få 
kontraktet. Styrkan för överbudet är i princip obegränsad uppåt. 
 
Fortsatt budgivning med trumfstöd 
Med trumfstöd i inklivshandens kända färg har partnern följande alternativ: 
 
1. Stöd i färgen på lägsta nivå: Svag preferens med minst 2-stöd.  

Avlägg om inte inklivshanden har rejäla tillägg. 
 

2. Stöd i färgen på 3-läget: Utgångsinvit med minst 3-stöd. Märk: Om billigaste preferens är på 

3-läget (t.ex. efter (1♠)-2♠-(p)) inviterar vi genom att första kräva med 2NT för att sedan 
bjuda färgen på 3-läget. 
 

3. Utgång i färgen: Slutbud; inklivshanden kan gå vidare med tillägg. 
 

4. Nytt överbud: Slaminvit med trumfstöd i inklivshandens kända färg; med tillägg visar 
inklivshanden sin andra färg; utan tillägg bjuds utgång i den kända färgen. 

 
Fortsatt budgivning utan trumfstöd 
Ny färg (annan än inklivshandens kända) på lägsta nivå: Avlägg med 6+ och dålig anpassning eller 

(bara på 2-läget) svag preferens av möjlig sidofärg (t.ex. (1♦)-2♦-(p)-2♥). Efter bud på 3-läget 
passar inklivshanden normalt; efter bud på 2-läget passar inklivshanden om den partnerns färg är 
den okända sidofärgen och bjuder annars 2 i den kända färgen, varefter partnern passar eller 
fastställer slutbudet i partnerns sidofärg eller egen långfärg. Exempel: 
 

(1♦)-2♦-(p)-2♥; 

(p)-2♠-(p)-3♣  Partnern kunde tänka sig spela 2♥ 
     om det var sidofärgen men väljer nu 

     hellre att spela 3♣. 
 

2NT är ett konventionellt kravbud som ber inklivshanden beskriva sin hand ytterligare: 
 
1. Sidofärgen på lägsta nivå: Minimum. 
2. Den kända färgen på lägsta nivå: 6+ och tillägg. 
3. Sidofärgen med hopp: 6+ och tillägg. 
4. Förnyat överbud: 5-5 och tillägg. 
 

Partnern har sedan följande alternativ: 
 
1. Pass eller preferens av en av inklivshandens färger. Märk: ”Preferens” av högsta färgen är 

utgångsinvit om denna färg inte kunde bjudas på 2-läget (jämför ovan). 
2. Höjning av inklivshandens lågfärg till 4-läget: Slaminvit med trumfstöd. 
3. Utgång i någon av inklivshandens färger: Slutbud. 
4. Egen färg: 6+, utgångsinvit. 
5. Förnyat överbud: Krav och begäran om fler upplysningar. 
 
Motståndarna stör 
Om öhs partner bjuder bortfaller möjligheten till konventionella svarsbud (2NT och förnyat 
återbud). I gengäld kan vi passa med de flesta svaga händer. Dessutom finns följande möjligheter: 
 
1. Med stöd i partnerns kända färg stödjer vi den på lämplig nivå. 
2. Med anpassning i de två andra färgerna ”prefererar” vi den lägsta på lämplig nivå (t.ex. 

(1♥)-2♥-(3♥)-4♣), varefter inklivshanden vid behov flyttar över till rätt sidofärg eller bjuder 
den kända färgen med 6+. 

3. Dubbelt är straffdubbling. 


