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FÖRORD 
 

Sedan lång tid tillbaka har det funnits en skyldighet att uppmärksamma motståndarna på bud som 

inte betyder vad man i förstone tror att de gör. Uppmärksammandet görs genom att partnern till den 

som avger ett sådant bud, tydligt knackar i bordet eller tydligt visar fram det blå Alert-kortet som 

finns i budlådan. Metoden kallas att alertera och är obligatorisk i alla tävlingar där det spelas om 

silver- eller guldpoäng. Sedan drygt 10 år tillbaka har, fantastiskt nog, de allra flesta av landets klub-

bar infört alerteringsplikt också på sina vanliga klubbtävlingar. Det är således ingen större överdrift 

att påstå att alertering är obligatorisk i snart sagt varje förbundsansluten klubb i landet.  

 

Regelverket för alertering, d v s vilka bud som ska alerteras, har på det hela taget varit intakt sedan 

det infördes på 1970-talet. Grundprincipen för all alertering är att konventionella bud ska alerteras, 

liksom bud som bär annan information om styrka eller kravtempo än vad som är normalt i den upp-

komna situationen. Och det är just häri problemet ligger, för det som var normalt när alerteringsreg-

lerna först infördes – och som byggde på principer som redan då var minst 20 år gamla – är inte all-

tid, kanske snarare sällan, standard idag. Och speciellt besvärligt blir det när man ska förklara för nya 

bridgespelare att principerna bygger på det som var standard för 50-60 år sedan. Logiskt? Nej, inte 

det minsta! 

 

Under slutet av 1990-talet framkom allt fler önskemål om en översyn, en revidering och modernise-

ring av alerteringsreglerna för att anpassa dem till det som är dagens standard. Det gjordes några få, 

tyvärr tämligen tafatta, försök till nydaning. Men fortfarande var huvuddragen Standard anno dazu-

mal och resultatet kanske rent av sämre än det som funnits tidigare.  

 

2008 fick Förbundet Svensk Bridges Tävlingskommitté i uppdrag att tillsammans med Lagkommissio-

nen ta fram nya alerteringsregler. I uppdraget låg också att söka tydliggöra dem med exempel, en s k 

tolkningshjälp. Resultatet av det arbetet har lett fram till de alerteringsregler som träder ikraft i hela 

landet i samband med spelårsskiftet den 1 juli 2010. Dokumentet ska vara levande och utvärdering 

kommer att göras fortlöpande; men eventuella ändringar och kompletteringar träder ikraft först den 

1 juli året därpå. Att ändra under pågående spelår är sällan god taktik, utan skapar enbart förvirring i 

leden. 

 

Denna folder är tänkt att beskriva de nya reglerna samt med ett antal exempel försöka belysa vilka 

bud som ska, respektive inte ska, alerteras.  

 

 
 
Linköping i juni 2010  
 
FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE 
 
 
Carl Ragnarsson 
Ordförande i Tävlingskommittén 



ALERTERINGSREGLERNA 
 
 

Allmänt 
 

Avsikten med alertering är att göra motstån-

darna uppmärksamma på att partnern har 

avgett ett konventionellt bud eller att i utvalda 

situationer ge information om budets styrka 

eller kravtempo. 

 

Man ska vara medveten om att det inte är 

enbart när ett bud alerteras, som motstån-

darna ges information. Det sker även när ett 

bud inte alerteras, eftersom de då kan dra 

slutsatsen – p g a den uteblivna alerten – att 

budet är naturligt eller har den förväntade 

betydelsen i den aktuella budsituationen. 

 

Motståndarna har rätt till information om 

samförstånd och överenskommelser med 

partnern. Sådant som gör att man med stor 

sannolikhet vet att ett bud har en betydelse 

som ska alerteras. I de fall man har indirekt 

information om ett buds betydelse ska man 

alertera. Som överenskommelser räknas även 

erfarenheter inom paret samt kunskap om det 

egna budsystemet som innebär att man har 

tillgång till mer information än motståndarna. 

 

 

Hur man alerterar 
 

Om en spelare avger ett bud som ska alerte-

ras, ska dennes partner genom att tydligt 

knacka i bordet, eller använda Alert-kortet i 

budlådan, göra motståndarna uppmärksamma 

på att ett sådant bud avgetts. 

 

Den som alerterar är skyldig att se till att båda 

motståndarna uppfattar alerteringen. 
 
 

Vilka bud ska alerteras? 
 

• Konventionella bud i färg och sang 
samt konventionella pass. 

• Bud i ny färg som inte är krav för 
minst en rond, ska alerteras i följande 
situationer: 
 
   –  Bud av svarshanden i ny färg 
    efter partnerns färgöppning  
    på 1-tricksnivån (förutom när 
    man är förhandspassad). 
 
   – Hopp i ny färg efter partnerns 
    naturliga inkliv. 

• Sangbud som är krav. 

• Bud i partnerns färg som är krav. 

• Öppningsbud i färg på 1-tricksnivån 
som kan vara svagare än 10 hp och 
som saknar kompenserande fördel-
ning. 

• Öppningsbudet 1NT som är svagare än 
14 hp. 

 

Utöver detta ska man även alertera naturliga 

bud vars innebörd motståndarna rimligen inte 

kan förväntas förstå utan alert. 

 

Vilka bud ska aldrig alerteras? 
 

• Dubblingar och redubblingar, oavsett 
betydelse. 

• Bud fr o m 4} och uppåt, oavsett be-
tydelse. 

 
 

Spel med skärmar 
 

Vid spel med skärmar ska även bud fr o m 4} 

och uppåt alerteras. 

 

Spelarna alerterar såväl sina egna alerterings-

pliktiga bud som partnerns. 
 



TOLKNINGSHJÄLP 
 

 
Definition av konventionella bud 
 

Konventionella bud definieras som pass eller 

ett aktivt bud som har en annan innebörd än 

att man önskar spela i den bjudna benäm-

ningen (färg eller sang) eller att man visar 

honnörsstyrka och längd där. 

 

Öppningsbud i färg ska lova minst fyra kort i 

den bjudna färgen för att inte vara ett konven-

tionellt bud. 

 

Öppningsbud i sang ska innehålla en balanse-

rad hand för att inte vara ett konventionellt 

bud. Om man på grund av handens specifika 

sangvänliga utseende i vissa fall väljer att be-

handla händer med fördelningen 6322 och 

5422 som sangöppningar, bedöms dessa öpp-

ningar fortfarande vara naturliga sangöpp-

ningar. 
 
 

Exempel 
 

Här följer ett antal exempel som förhopp-

ningsvis ska göra det enklare att förstå hur 

alerteringsreglerna fungerar. Skyldigheten att 

alertera inskränker sig inte på något sätt dessa 

exempel. 

 

 

Öppningsbud 
 
 
Väst  Nord  Öst  Syd 
1}  
 

• Om budet inte garanterar fyrkorts klö-

ver, exempelvis ”bästa lågfärg”, ska 

det alerteras. 

• Om budet är konventionellt, exempel-

vis Stark klöver (17+ hp), ska det aler-

teras. 

• Om budet kan innehålla enbart 

fyrkorts klöver men med fem eller fler 

kort i en annan färg, ska det alerteras 

eftersom det är något man rimligen 

inte kan förväntas förstå utan alert. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   
 

• Om budet inte garanterar fyrkorts ru-

ter, exempelvis ”Bästa lågfärg” eller 

”Slaskruter” i ett Stark klöver-system, 

ska det alerteras. 

• Om budet kan innehålla enbart 

fyrkorts ruter men med fem eller fler 

kort i en annan färg, ska det alerteras 

eftersom det är något man rimligen 

inte kan förväntas förstå utan alert. 

 
 
Väst  Nord  Öst  Syd 
1]/[   
 

• Om budet kan innehålla enbart 

fyrkorts hjärter/spader men med fem 

eller fler kort i en annan färg, ska det 

alerteras eftersom det är något man 

rimligen inte kan förväntas förstå utan 

alert. 
 
 
Väst  Nord  Öst  Syd 
1NT   
 

• Om någon del av intervallet är svagare 
än 14 hp, ska budet alerteras.  

 
Det innebär att också sangöppningar av typen 
10-12 hp, 12-14 hp, 12-15 hp, 13-15, 13-17 hp 
o s v ska alerteras. 



Väst  Nord  Öst  Syd 
2}  
 

• Om budet är av typen Enda krav, ska 

det alerteras eftersom det är ett kon-

ventionellt bud. 

• Om budet visar 11-16 med minst fem-

korts klöver, ska det inte alerteras – 

budet är då naturligt. 

• Om budet visar 11-16 med minst fem-

korts klöver och garanterar sidofärg, 

ska det alerteras – budet är då kon-

ventionellt. 

 
 
Väst  Nord  Öst  Syd 
2]   
 

• Om budet är naturligt med minst fem-

kortsfärg, ska det inte alerteras oav-

sett styrka. 

• Om budet visar minst femkorts hjärter 

och garanterar minst fyrkorts sidofärg 

(oavsett om denna är i lågfärg eller 

spader), ska det alerteras eftersom 

det är ett konventionellt bud. 

 

 

Efter 1NT 
 
 
Väst  Nord  Öst  Syd 
1NT  pass  2}   
 

• 2} (högfärgsfråga) ska alerteras oav-

sett om det garanterar högfärg eller 

ej, eftersom budet är konventionellt. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1NT  pass  2}  pass 
2{ 
 

• 2{, som förnekar högfärg, ska alerte-

ras eftersom det är ett konventionellt 

bud. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1NT  pass  2}  pass 
2]/[/NT 
 

• 2]/[, som visar fyr- eller femkorts i 

bjuden färg, ska inte alerteras efter-

som dessa bud är naturliga. 

• Om 2] kan innehålla 4-4 i högfärger-

na, ska det inte alerteras.  

• Om 2] garanterar båda högfärgerna, 

ska det alerteras eftersom budet är 

konventionellt. 

• 2NT, som visar 4-4 i högfärgerna, ska 

alerteras eftersom budet är konven-

tionellt. 

• 2NT, som förnekar högfärger, ska aler-

teras eftersom det är ett konventio-

nellt bud. 

 
 
Väst  Nord  Öst  Syd 
1NT  pass  2]    
 
 

• Om 2] är naturligt och förslag till 

slutbud, ska det inte alerteras. 

• Om 2] är naturligt och krav eller na-

turligt och invit, ska det alerteras ef-

tersom det är något motståndarna 

rimligen inte kan förväntas förstå utan 

alert. 

• 2] som överföring (visar spader), ska 

alerteras eftersom det är ett konven-

tionellt bud. 



Väst  Nord  Öst  Syd 

1NT  pass  2]1)  pass 
2[ 
 
1) 

Visar minst femkorts spader 
 

• 2[ ska alerteras eftersom det inte lo-

var fyrkorts spader.  

Observera att när Väst alerterar partnerns 2] 

kan Nord-Syd inte dra slutsatsen att budet är 

överföring – 2] kunde ju lika gärna ha varit 

krav, eller invit, med hjärterfärg (se föregåen-

de exempel). 2[ måste därför också alerteras 

om det inte garanterar fyrkorts spader. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

1NT  pass  2]1)  pass 
2NT 
 
1) 

Visar minst femkorts spader 
 

• Om 2NT lovar spaderstöd, ska budet 

alerteras eftersom det är konventio-

nellt.  

 

  

Naturliga bud 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   pass  2{   
 

• 2{ som visar 6-9 poäng och ruterstöd, 

ska inte alerteras. 

• 2{ som visar 10-12 poäng (eller star-

kare) och ruterstöd, ska alerteras ef-

tersom motståndarna rimligen inte 

kan förväntas förstå att budet är star-

kare än normalt. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   pass  3{   
 

• 3{ som visar 10-12 poäng och ruter-

stöd, ska inte alerteras. 

• 3{ som visar 6-9 poäng (eller starkare 

än 12) och ruterstöd, ska alerteras ef-

tersom motståndarna rimligen inte 

kan förväntas förstå att budet är sva-

gare (eller starkare) än normalt. 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1]/[  pass  2]/[   
 

• Enkelhöjning som är starkare eller 

svagare än 6-9 poäng, ska alerteras då 

motståndarna rimligen inte kan för-

väntas förstå detta utan alert. 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1]/[  pass  3]/[   
 

• Dubbelhöjning som är starkare eller 

svagare än en invit (10-12 poäng), ska 

alerteras. 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   pass  1]   pass 
2} 
 

• Om budet 2} kan innebära längre 

klöver än ruter, exempelvis fyrkorts 

ruter och femkorts klöver, ska budet 

alerteras, eftersom det är något man 

rimligen inte kan förväntas förstå utan 

alert. 

 

 



Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   pass  1]   pass 
1NT 
 

• Återbudet 1NT som kan innehålla 

fyrkorts spader i en balanserad hand, 

ska inte alerteras. Motståndarna för-

väntas förstå detta även utan alert. 

 

 
Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   pass  1]   pass 
2] 
 

• 2] som kan vara avgett på trekorts-

stöd, ska inte alerteras. Motståndarna 

förväntas förstå att man kan enkelhöja 

utan äkta stöd utan att det behöver 

alerteras. 

 
 
 
Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   pass  1]   pass 
3] 
 

• 3] som inte lovar tilläggsvärden, inom 

ramen för öppningsbudet, ska alerte-

ras eftersom motståndarna rimligen 

inte kan förväntas förstå detta utan 

alert. 

 

Sangsvar 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 
1{   pass  1NT   
 

• Om 1NT är avböjande sang, ska det 

inte alerteras eftersom det är ett na-

turligt förslag till slutbud. 

• Om budet är krav (för minst en rond), 

ska det alerteras. 

• Om budet systemenligt kan innehålla 

fyrkorts (eller längre) högfärg, ska det 

alerteras eftersom motståndarna rim-

ligen inte kan förväntas förstå det 

utan alert. 

• Om budet visar 9-12 poäng och 

fyrkorts klöver, ska det alerteras efter-

som det är ett konventionellt bud. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

1 i färg pass  2NT   
 

• Om 2NT visar trumfstöd (Stenbergs 

2NT), ska det alerteras eftersom det är 

ett konventionellt bud. 

• Om 2NT är naturligt inviterande till 

3NT, ska det inte alerteras. 

 

 



Färgsvar 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

1{   pass  2[   
 

• Om 2[ visar sexkortsfärg och svagt 

(okrav), ska det alerteras - motstån-

darna kan rimligen inte förväntas för-

stå utan alert. 

• Om 2[ visar singelspader och ruter-

stöd, ska budet alerteras – det är då 

konventionellt. 

• Om 2[ är starkt men kan vara avgivet 

på fyrkortsfärg, ska budet alerteras – 

motståndarna kan rimligen inte för-

väntas förstå det. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

1{   1[   pass  3]   
 

• Om 3] inte är krav, ska det alerteras 

eftersom man rimligen inte kan för-

väntas förstå det utan alert. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

1[   2}  2{   
 

• Om 2{ inte är krav, ska det alerteras 

eftersom man rimligen inte kan för-

väntas förstå utan alert. 

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

1[   Dbl  2{   
 

• Om 2{ inte är krav, ska det alerteras. 

• Om 2{ är krav, ska det inte alerteras. 

Det följer av regeln att bud av svarshanden i 

ny färg efter partnerns färgöppning på 1-

tricksnivån ska alerteras om det inte är krav 

för minst en rond.  

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

Pass  Pass  1[   Dbl   
2{   
 

• 2{ som är okrav, ska inte alerteras. 

Det följer av regeln att bud av svarshanden i 

ny färg efter partnerns färgöppning på 1-

tricksnivån ska alerteras om det inte är krav 

för minst en rond (förutom när man är för-

handspassad).  

 

 

Väst  Nord  Öst  Syd 

2}1)  Pass  2]/[  Pass   
 
1) 

Visar 11-16 hp, minst femkorts klöver 

 

• 2]/[ som är passbart, ska alerteras 

eftersom man rimligen inte kan för-

väntas förstå utan alert. 

 

 

 

 


