
 

 

 

 

 

 

 
Invitation til U15 Breddesamling i Odense den 25 – 26.01-2020 

 
 
Vi nærmer os hastigt sæsonens sidste unionssamling for U15 vest unionsholdet. 
Vi samles i Odense på lørdag. Hele weekenden er beskrevet i programmet for samlingen 
(som er tilsendt til klubberne og desuden findes på ishockey.dk). Mødetidspunkt lørdag er: 
 

10.00 i Odense til check in i omklædningsrum 
 
Du skal medbringe følgende: Ishockeyudstyr, stave, skøjtebeskyttere, drikkedunk, sved-
undertøj, strømper og 2 håndklæder, træningsdragt, idrætstøj til tests samt løbesko. 
Desuden har du toiletsager sammen med eventuelt skiftetøj med i tasken. Vi bor på Scandic 
Odense, så sovegrej behøver du ikke pakke. 
Deltagerpris for hver spiller er kr. 450,- som betales til Jan Agerbo ved ankomsten til Odense. 
Der kan ikke betales med mobilepay. 
 
Lørdag træner Øst og vest i hver sin gruppe og spiller ”mini landskamp” mod hinanden 
lørdag aften 17.30. Søndag er der på ny istræning og kamp. Under samlingen testes spillerne  
i squat, stående hop, brutal mave, bænkpres og chins. 
 
Overnatning sker på Scandic Hotel (ca. 4 km fra hallen). Spillere og ledere bliver hentet med 
bus og kørt til Scandic kl 21.00 lørdag aften. Således får alle mulighed for at sove i en seng. 
Søndag kører bussen holdene retur til Odense Isstadion efter morgenmad. 
 
Vi gør opmærksom på, at alle spillere skal efterleve DIU’s retningslinjer for samlinger. 
 
Er der nogle spillere som har allergi eller andet og bør undgå nogle bestemte madvarer, skal 
dette oplyses til lederne på mail eller sms i de kommende dage inden samlingen. 
 
Er du skadet eller af anden grund forhindret, så skal afbud ske hurtigst muligt, til Anders 
Holst, Nicholai Sørig eller Kasper Kristensen. Senest tirsdag 21.01. skal vi have besked fra dig. 
 
Vi ser frem til en spændende og udbytterig weekend! 
 
U15 vest 
Træner Nicholai Sørig (nicho_soerig@hotmail.com)  
 Træner Anders Holst (ah@oik.dk), mob: 61709958 
Træner Kasper Kristensen: kk.frederikshavn@intersport.dk  
Holdleder Jan Agerbo: agerbo@agerbo.nu  
 

 
 

 
20. januar 2020 

 
Klubtrænere fra alle jyske klubber skal være velkomne til at følge samlingen fra nærmeste hold. Skriv til 
Anders Holst, hvis det har interesse. 
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