
Til den udtagne U17-trup 

 
 
 

 
Brøndby 2. december 2019 

Kære U17-landsholdsspiller, 
 
U17-landstrænerteamet har udtaget dig til det U17-landshold, der skal spille kampe mod 
Norge i Frederikshavn. Holdet samles fra 11.-15. december. 
 
Du skal møde ind i Frederikshavn Skøjtehal onsdag d. 11. december kl. 14.45, og 
samlingen slutter søndag d. 15. december kl. 16.00. 
 
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 mm. 
Medbring de stave du skal bruge til samlingen. Vær opmærksom på at DIU ikke dækker 
stavforbrug for U17-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. (ekstremt vigtigt i forhold til evt. VM-deltagelse) 

• Har du en foam roller, må du gerne medbringe den 
• 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. 
• Hvis du kan, må du gerne tage en computer med 

 
Du bedes bekræfte til Peter Gommesen på pg@esbjergenergy.dk, at du deltager i samlingen. 
Dette bedes ske senest fredag d. 6. december. Husk endvidere at informere relevante 
personer i din klub; selvom din klub modtager kopi af indkaldelsen, er det ikke altid den når 
frem til rette person. 
Evt. 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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