
 

 

2016 Individuelt EM 
 

Udtagelsesgrundlag 

Målsætning og mindste acceptable præstation 

 Medaljescore 15 (af 28) mindst medaljescore: 10 
Klart bedste europæiske nation  

Europæiske kvalifikationskrav 

 Lodtrækningens størrelse: 48 i singlerækker og 32 i doublerækker 
 
Kvalifikation gennem ranglisteplaceringer: 
Hvis en nation har 4 eller flere spillere/par blandt de 1-12 europæiske 
spillere/ par på verdensranglisten, kvalificerer 4 spillere/ par sig til EM. 
 
Hvis en nation har 3 eller flere spillere/par blandt de 24 europæiske 
spillere/ par på verdensranglisten, kvalificerer 3 spillere/ par sig til EM. 
 
Hvis en nation har 2 eller flere spillere/par på blandt de 48 europæiske 
spillere/ par på verdensranglisten, kvalificerer 2 spillere/ par sig til EM. 
 
Hvis en nation har 1 eller flere spillere/par rangeret 49 eller lavere blandt 
europæiske spillere/ par på verdensranglisten, kvalificerer 1 spiller/ par sig 
til EM. 
 
Den enkelte nation beslutter, om man vil tilmelde spillere/ par, der ifølge de 
internationale regler er kvalificerede til deltagelse. 
 
Hvis der er flere spillere/par placeret på verdensranglisten, end der er 
pladser inden for de enkelte kvalifikationszoner (1-12 osv.), beslutter den 
enkelte nation hvem der skal tilmeldes. 

Kvalificerende verdensrangliste 

 Verdensranglisten torsdag 25. februar 2016 er afgørende for hvilke 
spillere, der kvalificerer sig til EM. 

Forudsætninger for udtagelse 

 Spilleren skal have dansk pas og 
 
enten 
 have repræsenteret Danmark sidst 
eller  
 ikke have repræsenteret en anden nation de seneste tre år 

umiddelbart op til afviklingen af VM 
  



 

 

BD’s udtagelseskriterier 

 Direkte kvalifikation fra verdensranglisten  
Spillere/ par placeret blandt de 8 bedste europæiske spillere i single eller 
par i double på verdensranglisten tilmeldes til EM – dog med forbehold for 
at de nødvendige pladser er til rådighed for dansk udtagelse og 
undtagelsesparagraffen (se nedenfor) ikke iværksættes. 
 
Udtagelse af andre kvalificerede spillere 

Spillere/ par, der er eller bliver kvalificeret udover de direkte kvalificerede 
ovenfor, tilmeldes til EM på baggrund af en samlet vurdering af: 
 
Spillemæssig styrke – vurderet primært på baggrund af 
 Resultater og præstationer mod spillere/par blandt Europalistens 

bedste 8 spillere/par. 
 Tendensen i resultater under hensyntagen til skader, 

træningsplanlægning o.l.  
 
Potentiale – vurderet primært på baggrund af  
 Medaljepotentiale 
 Yderligere muligheder for spillemæssig udvikling 
 Tendensen i udvikling 
 Træningsår og træningsmiljø 
 Villighed til at udvikle sig 
 
Indstilling og indsats – vurderet primært på baggrund af 
 Gennemført træning af de udviklingspunkter, der er kritiske for 

præstationerne 
 Seriøs forberedelse og opfølgning på konkurrencedeltagelse 
 Evnen til at tage vare på helbredet således at præstationer på 

internationalt topniveau er muligt 
 Viljen til at indrette livsvilkårene efter at præstere på højeste 

niveau 
 Gennemført træningsmængde, planlægning af træning, 

konkurrencer og hverdag 

Undtagelser 

 Badminton Danmark forbeholder sig ret til 

 At annullere udtagelse af en spiller, der ikke er i stand til at 
gennemføre en – efter BD’s opfattelse – tilstrækkelig træningsmæssig 
forberedelse. 

Udtagelsesdato 

 BDs sportslige ledelse udtager spillerne, der skal repræsentere Danmark 
ved EM tirsdag 1. marts 2016:   
 
Først udsendes fortrolig information til spillergrupperne om udtagelsen. 
 
Ca. 2 timer senere offentliggør BD udtagelsen i en pressemeddelelse. 

 


