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DK – 2730 Herlev
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E-mail: dbf@bridge.dk

Herlev d. 10.9.2015
Kære potentielle landsholdsspiller
Det er snart tid til en ny sæson og dermed også tid til nye landsholdsopgaver. Det
bliver et stort år med deltagelse i både EM i Budapest, Ungarn 16.-26- juni og OL i
Wroclaw, Polen 2.-17. september som de to største opgaver.
Der bliver udtaget landshold i 3 rækker (Åben, Dame og Senior).
Planen for sæsonen 2015-2016 er ikke endeligt på plads, men I kan forvente at
skulle yde følgende, hvis I ønsker at være i betragtning til et af landsholdene:
• deltagelse i observationsturnering anden weekend i december.
• villighed til at melde- og spilletræne på BBO − til gavn for eget makkerpar
såvel som for andre landshold.
I skal beregne 1-2 seancer om ugen med træning. Spiller I allerede i klub
sammen, så regn med 2 timers meldetræning om ugen + evaluering heraf,
dvs. 10 timer månedlig meldetræning. Spiller I ikke fast sammen, så påregn
desuden 32 spil på nettet ugentligt.
• villighed til at lære fra sig til gavn for andre landshold
• landsholdspillere udvælges til at skrive kommentarer til spillene til
handicapturneringen
I skal som par i bruttotruppen påregne at stå til rådighed for at udvikle andre
landshold 1-2 gange om året i løbet af sæsonen foruden deltagelse i
observationsturneringen i december måned.
I kan tilmelde jer en A-trup, hvis I regner med at opfylde alle ovenstående
forventninger til deltagelse.
I kan tilmelde jer en B-trup, hvis I ikke regner med at kunne melde- og/eller
spilletræne på BBO i det ønskede omfang.
De tre andre formulerede krav forventer vi fra Eliteforums side, at I bidrager til,
hvis I ønsker at være en del af landsholdstruppen.
I kan blive udtaget til at repræsentere DBf og Danmark til mesterskaber og
turneringer, uanset om I er tilmeldt A- eller B-truppen, men kontinuerlig træning
og evaluering heraf bliver et af de vigtigste kriterier for udtagelse.
Træningsindsats og engagement for at udvikle sit eget par og resten af
bruttotruppen vægtes højt som udvælgelseskriterium.
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I kan tilmelde jer bruttotrupperne ved at sende en mail til
landshold@bridge.dk og angive, hvilken bruttotrup (Landshold +
A/B), I ønsker at tilslutte jer.
Husk at angive navne, mailadresser, adresser, BBO brugernavne og
telefonnumre på begge spillere.
Seneste tilmelding 30. september 2015
Umiddelbart efter tilmelding vil I modtage bekræftelse på tilmelding fra
landstræneren. Tilmelder I jer bruttotruppen, vil I modtage en samlet oversigt
over mulige træningsarrangmenter og turneringer i ind- og udland. Planen er ikke
endeligt udarbejdet, men følger snarest efter tilmeldingsfrist, så I ved hvilke
weekender, I skal afsætte i kalenderen til træning, mesterskaber, samlinger mv.
Allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen ved følgende dage, som er vigtige og
obligatoriske for alle tre bridgelandshold:
•
•
•
•
•
•

Observationsturnering Blaksets Bridgecenter, København, 12.-13. december
2015
Mulig træningssamling som optakt til EM og som planlægning for
landsholdene, 9.-10. april 2016
Neighbour Challenge, Holland, 15.-17. april, 2016 (ikke seniorrækken)
Træning i Paris for de 3 EM-hold, Frankrig, (19)20.-22. maj 2016
EM i Budapest, Ungarn 16.-26. juni 2016
OL i Wroclaw, Polen, 2.-17. september 2016

Hertil kommer mulige træningsturneringer som optakt til OL i Polen. Beslutning
om, hvilke turneringer vi vil satse på som optakt til OL, vil blive taget siden hen.
Hilsen
Jacob Røn
Landstræner
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