
Unik extra chans att spela semifinal i SM Par Open 2022

SISTA CHANSEN

Snabbfakta
Vad:  ”Sista Chansen”, kval till SM Par Open
När:  Lördag 2 juli, 10.00
Var:  På onlineplattformen RealBridge, där du och din  
 partner kopplar upp er med dator eller platta.
Brickor/MP: 32, MP enligt gällande silverskala
Startavgift: 400:-/par, betalas till BG 373-3482 eller med Swish  
 till 123 567 93 86. I meddelandefältet ska det  
 skrivas ”Sista Chansen MID + MID”
Hur många: Från ”Sista Chansen” går minst två och maximalt  
 sex par vidare till semifinalen
Prova på: För dig som inte spelat RealBridge erbjuds test- 
 tillfälle 28 juni 12.00. För mer information e-posta  
 sle@svenskbridge.se 
Om: Vid färre än tolv anmälda par ställs ”Sista Chansen”  
 in, eventuella inbetalda startavgifter återbetalas
All info:  https://www.svenskbridge.se/kalender/125132

Du har nu en unik extra chans att 
ta dig till semifinal, och kanske 
 final, i årets SM Par Open. Ett 
sista kvaltillfälle, ”Sista Chansen” 
kommer att arrangeras online, och 
från detta kval kommer återståen-
de semifinalplatser att besättas. 
I detta ”Sista Chansen”-kval kan 
alla delta, även de som tidigare 
spelat SM-kval; du kan t o m pröva 
din lycka med en annan partner än 
den du tidigare eventuellt spelat 
kval med! Tävlingen kommer att 
spelas på RealBridge, se ”snabb-
fakta” nedan!

SM Par Open under år 21-22
521 par har i år via distriktsförbunden 
kvalat i SM Par Open, för att utröna 
vilka som ska delta i den 170 par stora 
semifinalen, som ska äga rum i Conven-
tum Arena under Bridgefestivalen 2022. 
Fredagen den 5 juni spelas semifinal och 
topp 52 från denna går till finalspel den 
6-7 juni som också markerar avslutningen 
av årets Bridgefestival.
 
Historia
Redan 1940 spelades den första SM Par 
Open finalen i Sverige. Som vinnare då 
stod Egon Asther – Gunnar Stawenoff. 
Mycket vatten har runnit under broarna 
på den 81-åriga historien om tävlingen. 
Frågan är nu vem vinner 2022?  
 

Blir det en ”trippel” för Östberg – Bergdahl som segrat såväl 2019 
som 2021? Mellanåret som saknas blev ju inställt p.g.a. pandemin. 
Vi har några trippelvinnare i SM Par Open: Mårten Gustawsson - 
Sven-Åke Bjerregård (96-98), Jan Molin - Jan Wohlin (66-68) och 
Rudolf ”Putte” Kock - Einar Werner (41-43) är de som mäktat med 
bedriften!

Johnny Östberg - Tommy Bergdahl, Gävle BK/Norrortsbridge, regerande  
dubbla Svenska Mästare i Öppna par


