
Tillykke med udtagelsen!  
  
I  er måske allerede bekendt med følgende information, men jeg fremsender for en 
god orden skyld uddybende information fra DIU forud for weekenden. Informationen 
er også tilgængelig på http://ishockey.dk/saesonplan-samlinger/ 
  
"DIU’s elitesamling ”Dansk Metal High Performance Camp” afholdes i KVIK Hockey Arena 
den 24.-27. januar 2019. 

Vedlagt finder I de udtagne trupper til campen samt den specifikke plan over dagene i 
Herning (bemærk mindre ændringer jf. drøftelserne i november). 

Vigtige informationer:  

• Mødetid ved Danhostel i Herning for jyderne er torsdag den 24/11 2019 kl. 21.30. 
• Mødetid for sjællænderne er torsdag den 24/1 2019 kl. 17.15 ved Idrættens Hus, Brøndby 

Stadion  – med afgang præcist kl. 17.30. 
• Der er ikke aftensmad, når vi kommer frem til Herning, så alle spillere spiser 

hjemmefra/medbringer forplejning i bussen. 
• Campen afsluttes søndag den 27/1 2019 og der er afgang fra Herning omkring kl. 14.00.  

Spillerne skal medbringe sengelinned og håndklæde til overnatning på Danhostel samt 
sædvanligt grej, der medbringes til unionssamlingerne  

(udstyr til on ice - og off ice. HUSK langærmet træningsdragt, vi gider ikke se nogen varme op, 
eller gå rundt i hallen i shorts og T-shirts). 

  

Egenbetaling for deltagelse i campen er 600 kr. der betales kontant ved ankomst i Herning eller i 
bussen på vej fra Sjælland. 

 Beløbet dækker blandt andet følgende: 

▪ Fuld forplejning og overnatning fra fredag morgen til søndag eftermiddag (overnatning allerede fra 
torsdag aften) og transport fra Sjælland 

▪ Fuldt testbatteri og fysiske trænere til gennemførsel af Iron Man programmet samt 10-12 trænere 
▪ 2 daglige istræninger, fysiske træninger samt teorilektioner 
▪ 2 lektioner om Mental Træning fra Team Danmark samarbejdspartner ”Mental-Motion” 

 Alle spillere er pligtige til at møde forberedte op, og evt. skader / afbud skal meddeles undertegnede 
hurtigst muligt." 

Vi glæder os til en god weekend 

På vegne af  

TEAM DIU U16 

Jan Jensen 
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