
 

 

 

 

 
Vojens d. 21. Okt. 2018 

 
Hej 
 
Hermed indkaldelse til årets 3. U16 vest landholdssamling. Vi mødes Lør. d. 27. Okt. I Vojens. 
OBS: Det bliver en lidt lang dag, grundet Elite kamp og Curling i skøjtehallerne. 
 
Vi har indkaldt 5 kæder + 2 mm til denne samling, som er sidste Vest samling, inden Elitesamlingen, i Nov.  
Efter samlingen vælger vi de 4 kæder (plus nogle stand-by reserver) som Vest skal stille til Elitesamlingen. 
Spillerne vi sorterer fra, får personlig besked herom - på tlf. 
 
MEN IGEN:  fordi man bliver sorteret fra her i Sep./Okt. er man ikke nødvendigvis ude resten af sæsonen!  
Der er nemlig en vest samling, og også en ny Elitesamling, i Januar.  
 
Spillerne skal medbringe følgende:  
Komplet ishockeyudstyr, min. 2 stave, drikkedunk, sko, udendørs løbetøj efter vejret, samt mellemmåltider. 
OBS. Er der skader, astma, mad allergi eller lignende skal vi have besked herom snarest muligt! 
 
HUSK - Der er IKKE en fys. eller materialemand på samlingen.  
Dvs., at man har 100% styr på alt omkring sit udstyr hjemmefra.  

Er man skadet, bedes man kontakte mig INDEN samlingen (man møder ikke skadet op, uden aftale) 
 
 
Dagens Program: 
Kl. 10.00  Mødetid – Frøs Arena, Vojens   
Kl. 10.45 – 12.15 Træning på is. 
  Teori / Test  
Kl. 13.00  Frokost HUSK; kr. 140,- til frokost + aftensmad (i kontanter). 
  Teori  / Test fortsat  
Kl. 15.00 – 17.00 SE – Hvidovre (Metal liga kamp / ”Fritid”) – Der er billetter til spillerne. 
Kl. 17.10  Aftensmad  
Kl. 18.15  Oplæg til intern kamp 
Kl. 19.00 – 20.30 Intern kamp mod U17 Vest. 
Kl. 20.45   Evaluering på samlingen og tak for i dag. 
(Forbehold for evt. ændringer) 
 
Er der spørgsmål eller info, fra klubben / klubtræneren, er I alle velkommen! 
Klubberne bedes - som altid - informere spillerne omkring denne indkaldelse, tak. 
 
Evt. afbud ringes til undertegnede senest Torsdag d. 25. Okt. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Jan Jensen – DIU U16 
Tlf.: 21 26 49 04 – mail: jje@ishockey.dk 


