
Jacob Cholewa, København

DM FOR ÅBENT PAR 2023                
Spil med i

Kæmp om oprykning

”Det nye divisionssystem skærper konkurrencen,

og jeg tror, kampen for at komme op i

Superligaen bliver hård. Det er godt for

bridgen og giver os andre et mål at gå efter.”

Nu har du chancen for at spille med om divisionstitler og oprykning. Fra i år
bliver DM for åbent par afviklet som en divisionsturnering med Superliga, 
1. division og 2. division.

Sådan kommer du med?
Der er fri tilmelding til DM. Du kan enten melde dig til 2. division eller til
Superligaen/1. division. Dog kræver tilmelding til 2. division, at mindst en
af spillerne i parret har deltaget i et distriktsmesterskab. 

Find en turnering nær dig
2. division spilles i tre heats, to vest for Storebælt og et øst for.

Superligaen og 1. division spilles begge i et heat..
Spillestederne offentliggøres snarest. 

16.-17. sep.

Find svar på flere spørgsmål på 
www.bridge.dk/Parturneringer/DM for åbent par

ÅBEN FOR ALLE MEDLEMMER AF DBF



SPIL MED I
DM FOR ÅBENT PAR

GÅ PÅ OPDAGELSE I DEN NYE
TURNERING  PÅ 

WWW.BRIDGE.DK/PARTURNERINGER
/DM FOR ÅBENT PAR

”Det nye divisionssystem skærper konkurrencen,
og jeg tror, kampen for at komme op i
Superligaen bliver hård. Det er godt for bridgen
og giver os andre et mål at gå efter.”
-Jacob Cholewa, København

16. - 17.SEP 2023

Kæmp om oprykning
Nu har du chancen for at spille med om

divisionstitler og oprykning. Fra i år bliver
DM for åbent par afviklet som en

divisionsturnering med Superliga, 
1. division og 2. division.

Sådan kommer du med
Der er fri tilmelding til DM. 

Du kan enten melde dig til 2. division eller
til Superligaen/1. division. Dog kræver

tilmelding til 2. division, at mindst en af
spillerne i parret har deltaget i et

distriktsmesterskab. 
 

Find en turnering nær dig
2. division spilles i tre heats, to vest

for Storebælt og et øst for.
Superligaen og 1. division spilles
begge i et heat. Spillestederne

offentliggøres snarest. 
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