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Program for landsholdssamling i Blaksets Bridgecenter (16-17. sept.) 
 

Lørdag d. 16.september 
 

Kl. 13.00-13.20  Velkomst (ved Jacob Røn, Bo Bilde og Poul Sommer) 

Kl. 13.20–14.10 Træningsmulighederne med makker i Correct Contract 

(CC) og BBO gennemgang (ved Bo Bilde). Der vil blive 

mulighed for at prøve nogle forskellige muligheder undervejs 

hele weekenden med hjælp fra Jan Nielsen og Bo Bilde. 

Kl. 14.10 –14.55 Præsentation af Shark, analyse, evaluering og træning i 

Shark (ved John Norris) 

Kl. 14.55-15-10 Pause 

 

Kl. 15.10 -19.00   Landsholdene før, under og efter mesterskaber 

Kl. 15.10 -15.20  Medicin mv. under mesterskaber 

(dopingregler) (ved Peter Mauer) 

Kl. 15.20 -16.00  Rammerne for landsholdene og de 

mentale forberedelser (introduktion ved Bo Bilde). 

Diskussion af hvorledes vi skal agere som team for at 

præstere bedre og bedst muligt (alle)  

Kl. 16.00 -17.30 Præstation under pres (Oplæg af 

sportspsykolog Jón Gregersen) 

Kl. 17.30-17.45 Pause 

Kl. 17.45-18.30  Hvordan arbejder vi videre med 

præstationer under pres? Hvorledes kan 

kaptajn/coach/landstræner understøtte arbejdet? 

(Diskussion - alle) 

Kl. Ca. 18.30  Afrunding, udtagelseskriterier og 

forventninger fra Eliteforum til bruttotruppen mellem 

mesterskaber (ved Jacob Røn)  

Kl. 19.00 (ca.) Spisning  
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Søndag d. 17. september 

Kl. 10.00-11.00  Danmarks muligheder i en professionel bridgeverden  

(ved Morten Lund Madsen) 

Kl. 11.00-11.15  Opsamling og diskussion (hvordan arbejder vi videre?) 

Kl. 11.15-14.45 Systemudvikling, meldetræning, spilføring mv. 

Kl. 11.15 – 12.15 Parallelforløb (vælg selv, hvilken af de to 

workshops, du vil deltage i)  

a)  Systemudvikling (ved Martin Schaltz).   

Alle er velkomne, men særligt udbytte forventes for klør-

folkene og andre der spiller/ønsker at spille relæsekvenser 

som væsentlig del af deres system.   

 

b) Spilføringer og praktiske tips i spillet (ved Lars 

Blakset) 

 

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 13.45 High-level decisions (ved Jacob Røn)  

Har I aftalerne på plads? Inspiration og ideer til finpudsning af 

aftaler der hvor der ofte er mange imps på spil. 

(Parallelt er der mulighed for hjælp til meldetræning Correct 

Contract, BBO ved Bo Bilde og Jan Nielsen) 

Kl. 13.45-13.55  Pause 

Kl. 13.55 – 14.40  Diverse meldegimmicks til inspiration 

(ved Jacob Røn), Bl.a. Camouflage i og fortsættelse ved fx 

3MA som krav efter 2-o-1. 

(Parallelt er der mulighed for hjælp til meldetræning 

CorrectContract, BBO ved Bo Bilde og Jan Nielsen) 

 

Kl. 14.45 – 15.30   Opsamling og evaluering 


