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Dansk Herre-landshold kvalificeret til Vinter OL i Pyeongchang i 2018. 
 
De danske curling-herrer viste kæmpe overskud og fejede modstanderne af banen, ved 
Vinter-OL kvalifikationen, i Pilsen, i Tjekkiet. 
 
I gruppespillet lykkedes det kun for én nation, at få ram på herrerne og det betød, at herrerne 
indtog en flot førsteplads efter gruppespillet, med seks ud af syv vundne kampe. Anden- og 
tredjepladsen gik til hhv. Italien og værtsnationen, Tjekkiet, som begge vandt fire ud af deres 
syv kampe. 
 
Det betød, at Curling-herrerne skulle besejre Italien i den første finalen, hvilket desværre 
ikke gik som forventet, og Italien kunne forlade banen med en sejr på 6-5. 
 
På grund af det flotte resultat fra gruppespillet, havde herrerne dog, ved en sejr over 
tjekkerne, endnu en chance for at få fingre i den sidste OL-billet. En chance som holdet greb, 
og afsluttede kampen 4-2, til trods for en tætpakket arene med tjekkiske fans. 
 
”Vi er enormt glade og stolte over herrernes resultat. De har spillet en rigtig flot kvalifikation, 
og det viser bare, at holdet har et højt internationalt niveau” udtaler formanden for Danske 
Curling Forbund, Henrik Christoffersen. 
 
Forbundets Sportschef, Ulrik Schmidt, ser også positivt frem mod Vinter-OL: “Herreholdet 
viste, at de kunne håndtere det store pres det er, at skulle vinde den afgørende kamp med 
hjemmeholdet.  De holdt hovederne kolde og leverede afgørende sten på essentielle 
tidspunkter og det tyder godt for en god præstation ved OL”. 
 
Efter kvindernes kvalifikation tidligere på dagen, stiller Danmark nu med to hold, ved de 
kommende olympiske lege, i 2018. 
 
Curlingholdet består af: Rasmus Stjerne (skipper), Johnny Frederiksen (vise-skipper), Mikkel 
Poulsen, Oliver Dupont og Morten Berg Thomsen. 
 
 
Vinter-OL bliver afholdt i Pyeongchang i Sydkorea, i perioden 9. til 25. februar 2018. 
Danmark var ikke direkte kvalificeret, og måtte derfor spille kvalifikation i Pilsen, Tjekkiet. 


