
 

 

 

 

Hej igen! 
 

 
Næste unionstræning på is for DIU U16 øst – årgang 2001 – er i den kommende weekend. 

 

 
Samlingen foregår igen i Ørestad skøjtehal d. 8. oktober 2016. 

 

 
Mødetid er kl. 12.45 præcis. 

 

 
Vi har følgende istider på samlingen – kl. 14.00-15.15 og 17.00-18.15. 

 

 
Spillerne skal medbringe følgende: fuld ishockeyudstyr, 2 stave, drikkedunk, sko og tøj til udendørs fysisk 
aktivitet samt mad og drikke til mellemmåltid/frokost. 

 

 
Vedr. mellemmåltid/frokost så er det vigtigt, at spillerne medbringer et sund og fornuftig måltid, som bliver 
spist fælles sammen med holdet. 

 
Det vil ikke blive accepteret, at spillerne har penge med og køber i cafeteriet – vigtigt at spillerne får denne 
information. 

 

 
Evt. afbud skal ske til undertegnede senest torsdag d. 6. oktober 2016 på mail. 

 

 
Indbudte spillere er vedhæftet. 

 

 
Hvis den enkelte klubtræner har kommentarer til vedhæftet trup, så er man altid velkommen til at henvende 
sig til undertegnede. 

 
Dette kunne være at anbefale nye spillere eller meddele at en udtaget spiller ikke skal deltage. 
 
I øjeblikket er vi kun 6 backs i truppen – hvis man som klub har flere backs født 2001, så er man velkommen 
til at sende disse. 
Selvfølgelig kun hvis de har spillet og trænet sig til dette. 
 
Ser frem til at møde spillerne igen. 

 



 

 
Husk det er klubbernes opgave at informere sine spillere om samlingen. 
 
 
Mvh. 
 
Flemming Green 
DIU U16 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIU U16 øst 
Sæson 2016-2017 

Unionstræning 
8. oktober 2016  

 

Trup 
 
Mathias Jørgensen  Rødovre 
Anton Hansen  Rødovre 
David Elmlund  Rødovre 
Magnus Galby  Rødovre 
Nicolai Luplau  Rødovre  
Mads Redøhl   Rødovre 
Oliver Starling  Rødovre 
Mikkel Eksing  Rødovre 
Jerry Välipirrti  Hvidovre 
Mathias Hansen  Hvidovre 
Sean Michalevich  Hvidovre 
Axel Møller   Gentofte  
Christoffer Rübenach  Gentofte 
Oliver Toft-Christensen  Gentofte 
Mikkel Isager   Gentofte 
Bertram Eisensøe  Rungsted  
Nicolai Andersen  Rungsted 
Magnus Normann  Rungsted 
Frederik Lund   Rungsted 
Mikkel Mohr  Rungsted 
Alexander Bermann-Quist  Rungsted 
Sebastian Hersbro  Herlev  



 

Maksim Popovic  Herlev 
Noah Harving  KSF 


