
Til den udtagne U16-trup – læs begge sider 

 
 
 

 
 
Brøndby 2. december 2019 

Kære U16-landsholdsspiller 
 
U16-landstrænerteamet har udtaget dig til det U16-landshold, der skal spille turnering i Letland. Holdet 
samles fra 10.-15. december. 
Du skal møde ind i Rødovre Skøjte Arena tirsdag d. 10. december kl. 11.00, og samlingen slutter efter 
hjemkomst fra Letland søndag d. 15. december.  
 
Truppen til turneringen er vedhæftet separat i indkaldelsesmailen sammen med rammeprogrammet. 
Transport til samlingen bliver via fly eller tog – rejseplaner udsendes ca. 4 dage før samlingen. Hvis I selv 
transporterer jer til samlingen, bedes I meddele dette til Marie Louise Balling på mlb@ishockey.dk hurtigst 
muligt. 
 
Stave, m.m. 
Medbring de stave du skal bruge til samlingen. Vær opmærksom på at DIU ikke dækker stavforbrug for 
U16-landsholdet.  
  
Du skal huske:  
 

 Stave og 3 sæt svedtøj  
 1 sæt ekstra klinger  
 Nyslebne skøjter med nye snørrebånd (Tjek nitterne i skøjterne inden afgang) 
 Evt. medicinske beviser (TUE) hvis du fx har astma eller tager anden medicin. Får du nogen former 

for medicin, så kontakt Anti-doping Danmark for at sikre dig det er godkendt 
 Oversigt over hvilke lektier du har i perioden – der er i programmet afsat tider til lektier. Hvis du 

ikke har lektier for, så medbring venligst en erklæring fra din skole på dette 
 At Ren Vinder skal gennemføres inden ankomst til samlingen 

Bemærk endvidere at telefoner, tablets og computere inddrages ved sengetid og udleveres efter 
morgenmad med undtagelse af første nat. Skulle der i dette tidsrum være brug for kontakt til spilleren, kan 
team manager, Lars Kring, kontaktes på telefon: 26718481  
 
Du bedes bekræfte til Thomas Madsen på tma@ishockey.dk, at du deltager i samlingen. Dette bedes ske 
senest fredag d. 6. december. Husk at informere relevante personer i din klub; selvom din klub modtager 
kopi af indkaldelsen, er det ikke altid den når frem til rette person. 
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Særligt til jeres forældre:  
Vi er rigtig glade for al den opbakning, vi kan få, når vi er af sted på tur… og vi er mindst lige så glade for, at 
vi kan få lov at låne jeres barn til at repræsentere Danmark. I og med det er første sæson, hvor 
ungdomsspillere kan repræsentere landsholdet, har vi nogle få anbefalinger, vi gerne vil have, at I, som 
forælder, respekterer: 
 

 Det er altid holdets regler, der gælder for spilleren. Det betyder, at spilleren kommer til jer, når han 
er færdig med holdets rutine. Særligt efter kampe, kan I første tale med spilleren, når han er færdig 
med holdets cool down. Bemærk også at holdet som regel har et stramt program efter endt kamp 
pga. mad, men der vil være tid til en kort snak 

 Der vil på disse korte ture ikke være tid til, at mødes med spillerne i øvrigt.  
 Der er ikke adgang til omklædningsrum, spillergang, spillerboks og hotelværelse medmindre andet 

er aftalt direkte med en leder.  
 Efter sidste kamp vil det være muligt at tage et hurtigt billede på isen, når spillerne har sagt ”Tak for 

kampen”.  

 
Eventuelle spørgsmål kan stilles direkte til Marie Louise Balling på mlb@ishockey.dk  
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Ishockey Union 
 
Kim Pedersen 
General Manager 
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