
Seneste nyt om åbent par turneringen 
 

Kære distrikter klubber og spillere  

 

Tak for spørgsmål og kommentarer til den nye DM åbent par, som naturligvis har givet anledning til, at 

hovedbestyrelsen har haft yderligere drøftelser om formatet for den nye turnering. I den forbindelse har HB derfor 

også besluttet, at der skal ske en korrektion ift. adgangskravet til de to øverste niveauer i turneringen. Det vil sige, at 

følgende skal gælde: 

 

”For at tilmelde sig Superligaen/1. division i det nye DM for åbent par kræves, at parret har et 

gennemsnitshandicap på 12 eller lavere. Handicap pr. 1. marts 2023 er gældende”. 

 

Flere har med rette påpeget, at med fri tilmelding til Superligaen/1. division vil der sandsynligvis være for mange par, 

der ikke har niveau, som tilmelder sig disse rækker; og dermed får en dårlig oplevelse. Endvidere er der en risiko for, 

at 2. division vil blive affolket, hvis der ikke bliver sat en grænse for tilmelding til Superligaen/1. division. Endelig har 

vi også som væsentligt formål for turneringen, at alle spillere skal opleve glæde ved at møde modstandere på deres 

eget niveau. 

 

 

Følgende er fortsat gældende 

1) Fordelingen af parrene på Superligaen og 1. division afgøres efter handicap, således at de par med lavest 

gennemsnitshandicap kommer i Superligaen, resten i 1. division. Som udgangspunkt har Superligaen deltagelse af 40 

par. Dette tal kan dog justeres, når antallet af tilmeldinger kendes. 

 

2) Par kan opnå adgang til Superligaen eller 1. division efter bestemte, objektive kriterier såsom landsholdsdeltagelse. 

Endvidere er de regerende danmarksmestre automatisk kvalificeret til Superligaen. 

 

3) Tilmelding til 2. division kræver, at mindst den ene spiller i parret har deltaget i et distriktsmesterskab (eller været 

tilmeldt, hvis mesterskabet bliver aflyst). Vi ser meget frem til, at distrikterne medvirker til, at 2. division bliver fyldt 

godt op med breddespillere, og på sigt kan være en fødekæde til de øverste niveauer i turneringen. 

 

4) Opbygningen af divisionssystemet fra 2024 og frem er uændret, inklusive antallet af par i de forskellige rækker og 

reglerne for op- og nedrykning. 

 

 

Kommunikation 

Ændringen bliver hurtigst muligt kommunikeret ud på hjemmesiden, i nyhedsbrev, via mail til holdkaptajner med 

videre. Flyeren er blevet justeret tilsvarende, og er vedlagt her i den nye udgave. 

 

På HB´s vegne 

Charlotte Fuglsang, 

Direktør. 

PS: Husk at distrikt Nordjylland vil betale indskuddet på 700kr./par, der kan tilmelde sig Superliga og 1. division. 

Spillere der har deltaget i Distriktsfinalen eller været tilmeldt en aflyst finale får ligeledes indskuddet på 700kr./par til 

2. division dækket. Deltagelse i distriktsfinalen giver ret til deltagelse i 2. division uanset placering i finalen.  

Distriktet dækker indskuddet for op til 20 par, så der er plads til flere tilmeldinger til distriktsfinalen. 

Af samme grund er deadline for tilmelding til finalen i Vodskov flyttet til 14. marts kl. 23.00. 

Tilmelding kan foretages på Distrikt Nordjyllands eller Vodskov Bridgeklubs hjemmeside. 

Alle spillere er velkomne! 

 


