
Kære potentielle landsholdsspiller, 

Den nye sæson er gået i gang. Erfaringerne ved EM & OL har vist, at det er blevet sværere at klare sig 
internationalt for de danske hold, og at det kræver en større indsats på alle fronter. Fra Eliteforums side 
vil vi derfor fremover lægge flerårige planer, der fokuserer på deltagelse i og resultater ved EM for 
landshold. 

Der bliver udtaget landshold i 3 rækker til EM 2018 i Ostende, Belgien (Åben, Dame & Senior).  

I mellemåret 2017 udgør hovedturneringerne NM i Danmark og Åben EM i Italien samt Neighbour 
Challenge i Sverige, såfremt en egnet dato findes landene imellem. Disse arrangementer rummer Åben 
og damehold, men ikke seniorhold.  

Programmet for sæsonen 2016-2017 er ikke så omfattende som i den seneste sæson. Vi planlægger, at 
indsatsen skal målrettes bedre resultater ved EM, så de 2 sæsoner ses som et langt forløb med EM 2018 
som slutmålet. 

I kan forvente at skulle yde følgende, hvis I ønsker at være i betragtning til et af landsholdene: 

• deltagelse i CBI i december med henblik på at spille imod verdenseliten i januar 

• 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 

• deltagelse i divisionsturneringen sammen 

I skal som par i bruttotruppen påregne at stå til rådighed for at udvikle andre landshold 1-2 gange i 
løbet af en sæson foruden deltagelse i diverse træningsforberedelser. 

I kan tilmelde jer bruttotruppen ved at sende en mail til 

landshold@bridge.dk og angive, hvilken bruttotrup (Landshold), I 

ønsker at tilslutte jer.  

Husk at angive navne, mailadresser, adresser, BBO brugernavne og 

telefonnumre på begge spillere. 

Seneste tilmelding 21. november 2016 

 

 

 



 

Efter tilmeldingsfristen vil Eliteforum (landstræneren + diverse frivillige) vurdere de enkelte par og lade 
dem indgå i en A-trup eller en B-trup. For at deltage i A-truppen skal I, i samarbejde med 
landstræneren, opstille en handlingsplan for jeres par med henblik på EM i 2018, hvor parret beskriver 
indsatsområder og udviklingsønsker frem til EM 2018.  

I kan allerede nu vælge at tilmelde jer en B-trup, hvis I ikke regner med at kunne deltage i det ønskede 
omfang, men gerne vil deltage i det omfang, det kan lade sig gøre, eller nyde gavn af tilbuddene om 
træning. 

I kan blive udtaget til at repræsentere DBf og Danmark til mesterskaber og turneringer, uanset om I er 
tilmeldt A- eller B-truppen. Kontinuerlig træning, evaluering heraf og løbende opfølgning herpå bliver 
dog et af de vigtigste kriterier for udtagelser. Træningsindsats og engagement for at udvikle sit eget par 
og resten af bruttotruppen vægtes ligeledes højt som udvælgelseskriterie. Deltagelse på A-truppens 
vilkår vil derfor stille jer bedre, såfremt flere par kommer i betragtning til udtagelse. 

Umiddelbart efter tilmelding vil I modtage bekræftelse på tilmelding fra landstræneren, samt om I er 
blevet optaget i A – eller B-truppen 

Allerede nu kan I sætte kryds i kalenderen ved følgende dage for alle tre 
bridgelandshold/bruttotruppen. En del dage i særligt næste sæson er foreløbige, da kalenderen for Dbfs 
arrangementer ikke er endeligt på plads endnu.  

Kvalifikation til CBI(København)       03. + 04. december 2016 

Kvalifikation til CBI(Århus)       10. + 11. december 2016 

CBI(København)        17. − 21. januar 2017 

Bruttotrupsamling        25. + 26. februar 2017 

NM, Horsens       1.−4. juni  2017 (ikke seniorrækken) 

Neighbour Challenge, Sverige      evt 5.−7. maj 2017 (ikke seniorrækken) 

Datoen er ikke endeligt fastlagt, men det er stort set eneste mulighed for en fælles dato. 

Åbent EM Montecatini, Italien     10.−24. juni 2017 

Weekenden inden 1. divisionsweekend     Bruttotrupsamling  

   (formentlig 1. weekend i oktober) 

2018: 

Bruttotrupsamling       (formentlig sidste weekend februar 2018) 

Neighbour Challenge, Danmark      foråret 2018 (ikke seniorrækken) 



Ostende, Belgien      6.-17. juni 2018  


