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Alerteringsregler (nya) 
 
Dessa nya regler gäller från och med den 1 juli 2010 och ersätter då de tidigare 12 
punkterna från den 1 juli 2003.  
Alertering ska användas i alla tävlingar, där mästarpoäng i guld eller silver utdelas. 
Det rekommenderas att alertering också används vid spel på klubbnivå. 
Lag 115 i 2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE gäller i tillämpliga delar.  
 
Alerteringsregler 
 
Följande bud ska alerteras 
 

• Konventionella bud i färg och NT 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 
(om man inte är förhandspassad). 

- Hopp i ny färg efter partnerns naturliga 
inkliv. 

• Sangbud som är krav.  
• Bud i partnerns färg som är krav. 
• Öppningsbud på 1-läget som kan vara 

svagare än 10 hp och som saknar 
kompenserande fördelning. För 1 NT gäller 
svagare än 14 hp.  

 
Utöver detta ska man även alertera naturliga bud som 
motståndarna rimligen inte kan förväntas att förstå 
utan en alert. 
 
Undantag 
 

• Dubblingar och redubblingar ska aldrig 
alerteras. 

• Bud från och med 4 ♣ och uppåt ska inte 
alerteras (utom vid spel med skärmar). 

 
 
Allmänt 
 
Avsikten med alertering är att göra motståndarna 
uppmärksam på att partnern har avgivit ett 
konventionellt bud eller att i utvalda situationer ge 
information om budets styrka/kravtempo. 
 
Både när ett bud alerteras och när ett bud inte 
alerteras, ger motståndarna information. 

Man ska även alertera naturliga bud som 
motståndarna rimligen inte kan förväntas att förstå 
utan en alert.  
 
Motståndarna har rätt till information om 
samförstånd och överenskommelser med partnern 
som gör att man med stor sannolikhet vet att bud har 
en betydelse som ska alerteras. I dessa fall då man har 
indirekt information om ett buds betydelse, ska man 
tillämpa alertering. Som överenskommelser räknas 
även erfarenheter inom paret  och kunskap om det 
egna budsystemet som innebär att man har tillgång till 
mer information än vad motståndarna har.  
 
Exempel: 
Om budgivningen går 1NT-2♠ ska budet alerters om 
man har bestämt att 2♥ är överföring till spader. 
Detta gör att man har information som indikerar att 
2♠ inte är avlägg med spader. Sådan information har 
motståndarna rått till. 
 
Att bud och dess betydelse finns förklarade på 
deklarationskort, upphäver inte kravet att alertera. 
 
Hur man alerterar 
 
Om en spelare avger ett bud som ska alerteras, ska 
dennes partner genom att tydligt knacka i bordet, eller 
använda alertkortet i budlådan, göra motståndarna 
uppmärksamma på att ett sådant bud avgivits.  

 
Den som alerterar är skyldig att se till att båda 
motståndarna uppfattar alerteringen. 
 
 
Spel med skärmar 
När man spelar med skärmar ska även bud från och 
med 4♣ och uppåt alerteras.  
 
Både spelaren som avger ett bud som ska 
alerteras och dennes partner ska alertera. 


