
Til samtlige kaptajner i de tre divisioner samt 1. damedivision 

 

Kære kaptajner 

Husk at informere jeres holdkammerater om indholdet af denne skrivelse 

Eliteforum har besluttet at indkalde ansøgninger til deltagelse i bruttotrupper til de fire landsholdsrækker, 

nemlig åben række, dame række, senior række og mixed række. Alle par har mulighed for at ansøge om 

optagelse. Hvis man ønsker at blive optaget i flere trupper, f.eks. mixed og dame, kan dette også lade sig 

gøre. Man kan her anføre, hvordan man prioriterer en eventuel udtagelse, men det er i sidste ende 

Eliteforum og UK, der bestemmer, i hvilken række man i givet fald bliver udtaget. 

Der er næste år to store turneringer, hvor vi forhåbentlig skal deltage med hold i alle fire rækker. Det drejer 

sig om EM fra den 12. juni til den 22. juni på Madeira, udskudt fra 2020, samt World Championship (VM). 

Denne turnering afvikles i sidste del af august i Salsomaggiore ikke langt fra Milano, Italien. Deltagelse i VM 

er dog afhængigt af, om vi bliver blandt de otte bedste ved EM således, at man kan forestille sig teoretisk, 

at vi ikke skal deltage i VM i alle fire rækker      . Der vil ud over disse to mesterskaber formentlig blive 

udtaget hold til German Bridge Trophy og Neighbour Challenge samt evt. NM. 

De vilkår, som vi sender holdene ud under, er ej heller fastlagt på nuværende tidspunkt. Det er to dyre 

turneringer, og der er nu fire rækker mod tre rækker tidligere. Hovedbestyrelsen forventes at fastlægge 

budget i oktober eller november for 2021, og jeg regner ikke med, at vi på dette område kan melde klart ud 

inden da. 

Hvis man ønsker at anmode om optagelse i seniorbruttotruppen, skal man være født i 1959 eller tidligere. 

UK har ved møde i april 2019 vedtaget, at der i udtagelsen vil blive lagt vægt på nedenstående kriterier i 

ikke-prioriteret rækkefølge: 

• Langvarigt, solidt makkerskab 

• 1. division 

• De andre divisioner i Danmark 

• Udenlandske divisioner 

• Andre udenlandske turneringer 

• Sammenspillet i klub 

• Observationsturneringer i Danmark 

• Eventuelle udtagelsesturneringer 

• Træningsindsats, herunder kost, motion, mental træning, træning på BBO og Correct 

Contract og lignende 

• Sociale kompetencer 

• Opførsel over for makker, modstandere, turneringsledere og andre 

• Spillernes individuelle styrke, herunder UK’s forventninger til parret 

• Udviklingspotentiale 



Som anført kan alle ansøge om at blive optaget. Efter at have modtaget ansøgninger, vil Eliteforum 

og UK bestemme, hvilke par der kan optages i en eller flere af trupperne, hvorfra landsholdene så 

efterfølgende bliver udtaget.  

Der vil være mulighed for en ”flydende” udskiftning, således at par både kan blive tilmeldt samt 

melde afbud, efter den almindelige tilmelding er afsluttet. Men vi vil gerne opfordre interesserede 

par til at melde sig snarest belejligt og gerne inden den 31. august 2020. Vi skal anmode alle, der 

er interesserede, om at ansøge om medlemskab, således at også par, der allerede er i trupperne 

eller på landsholdet, skal ansøge.  

Man ansøger ved at sende en mail til: mauer@dadlnet.dk. Der må meget gerne medfølge en 

begrundelse og/eller plan. 

UK og Eliteforum vil så snarest herefter tage stilling til de enkelte ansøgninger og melde de 

forskellige trupper ud. 

 

Denne meddelelse er sendt til alle de nævnte kaptajner. Det er herefter meningen, at disse 

kaptajner orienterer deres par på holdet om indholdet således, at vi har sikkerhed for, at alle 

interesserede fra de tre divisioner og 1. division damer er orienterede. 

Denne skrivelse vil derudover blive lagt på DBfs hjemmeside og DBfs facebookside. 

Igen: Husk at informere jeres holdkammerater om indholdet af denne skrivelse. 

 

På Eliteforums vegne 

 

Peter Magnussen 

Landstræner 

Kregme, d. 4. august 2020 
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