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    Örebro 2021-01-22 

Hej, 

Du som får detta mejl finns i Svenska Bridgeförbundets (SBF) register registrerad 
som distriktstävlingsledare. Om denna uppgift är felaktig, vänligen skicka ett 
mejl till kansliet@svenskbridge.se så att registret kan uppdateras med korrekt 
information. 

SBF:s tävlingskommitté (TK) har nyligen haft möte och i detta mejl får du 
information om sådant som kan vara särskilt bra att uppmärksamma, nu när DM-
kvalspel och -finaler ska till att startas, om de inte redan är igång. 

Allmänt beträffande SM-kval 
De sedan i höstas publicerade (och p.g.a. pandemin senarelagda) datumen för de 
olika SM-kvalen gäller, se tabell nedan.  

Distriktsförbunden (dfb) har, som tidigare meddelats, beviljats möjlighet att 
arrangera sina DM-kval och/eller -finaler online. Dfb som inte tror sig om att 
kunna genomföra någon (eller några) av sina DM-tävlingar, varken online eller 
live, uppmanas att i god tid kontakta närliggande dfb för någon form av 
samarbete. 

Datum Händelse 

22 mar SM Lag Open - sista datum för dbf att anmäla antal kvalande lag 

11 apr SM Lag Open - sista datum för DM-final 

24-25 apr SM Lag Open - semifinal 

13-16 maj SM Lag Open - final 

30 maj SM Par - sista speldatum för DM Par Dam, Mixed, Open och Veteran

30-31 jul SM Par Dam - final 

1-2 aug SM Par Veteran - final 

2-3 aug SM Par Nybörjare *) - final 

4-5 aug SM Par Mixed - Sista Dansen 

6 aug SM Par Open - semifinal 

7-8 aug SM Par Open - final 

*) se rubrik Nybörjarträffen. 
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SM Lag Open 
SM-semifinal och -final kommer att spelas online om smittskyddsläget (covid-19) 
inte väsentligen förbättras så att dessa kan spelas live. Beslut om online eller live 
kommer att tas och meddelas innan sista dag för anmälan av lag går ut. Tävlingen 
kommer således inte att ställas in.    
 
SM Par (alla discipliner) 
Planen är att Bridgefestival 2021 arrangeras på traditionellt sätt i Conventum 
Arena i Örebro 30 juli - 8 augusti, vilket även innefattar pardisciplinernas SM-
finaler (för SM Par Open: även semifinal).  
 
Nybörjarträffen (kval till SM Par Nybörjare) 
Spelas som tidigare år, men med förlängd spelperiod 1 april – 30 maj 2021.   

P.g.a. rådande smittskyddsläge (covid-19) har TK beslutat att också alla spelare 
som uppfyllde kriterierna för att delta i Nybörjarträffen 2020 får delta även i 2021 
års upplaga. 

Uppdatera ditt distrikts DM-sidor i BIT 
För att SBF:s administration med SM-tävlingar ska underlättas är det viktigt att 
varje dfbs DM-sidor i BIT är uppdaterade med aktuell information. 
 

 För DM Lag: välj ditt dfb på länken https://www.svenskbridge.se/sm-lag-
2021/kval 

 För pardisciplinerna:  
o gå till ditt dfbs hemsida i BIT, 
o välj alternativet Distriktsmästerskap under knappen Tävling, 
o välj berörd disciplin. 

Här kan du se ett exempel på hur en med aktuell information uppdaterad sida kan 
se ut: https://www.svenskbridge.se/östra-mellansvenska-bf/dm 

 

Svenska Cupen 2021 
Anmälan är öppnad och stänger vid midnatt den 26 april 2021, då också 
anmälningsavgiften ska vara SBF tillhanda. 

Lag som betalar in sin anmälningsavgift senast den 19 april får rabatt på avgiften. 

Mera information finns på: https://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-
2021/info. 
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Bridgefestival 2021 
Planen är att Bridgefestival 2021 arrangeras på traditionellt sätt i Conventum 
Arena i Örebro 30 juli - 8 augusti.  

Glöm inte bort att anmäla såväl distriktslag (till Distriktscupen) som övriga lag till 
årets Chairman's Cup! 

 

Digital distriktstävlingsledarträff (DTL) 
SBF arrangerar i år en digital DTL-träff lördagen den 21 august. Se till att 
reservera detta datum i din kalender. Detaljerad information kommer senare. 

 

Svenska Bridgeförbundet 
Tävlingskommittén 

 


