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Kære alle 
 
Landstrænerteamet har udtaget dig til U17 DIU Metal Development Camp. 
 
Samlingen foregår i Herning fra tirsdag d. 28. juli til torsdag d. 30. juli. Mødetid er 28. juli kl. 11.00, og 
campen slutter d. 30. juli ca. kl. 17.00. 
 
Den udtagne trup er vedhæftet i indkaldelsesmailen. Program for campen udsendes senest en uge før start. 
Derudover er der vedhæftet DIU’s COVID-19-protokol for afholdelse af Metal Sommer Camp. 
 
Grundet COVID-19-situationen skal retningslinjerne i protokollen læses og efterleves af både forældre og 
spillere ved deltagelse i campen. 
 
Vi opfordrer til, at deltagere i campen transporteres til campsite af deres forældre individuelt. Danmarks 
Ishockey Union dækker broudgifter til denne individuelle transport. Hvis man ikke har mulighed for 
individuel transport, kan man tilmelde sig fællestransport via formularen i link udsendt til de indkaldte 
spillere. 
 
Tilmelding skal ske senest onsdag d. 1. juli. Fællestransport vil blive udført efter de gældende retningslinjer 
(brug af hvert andet sæde i bussen; sidde i en retning, etc.). Der vil ikke blive udbetalt kørselsgodtgørelse 
for kørsel i egen bil. 
 
Indkvartering finder sted på Danhostel Herning, og alle aktiviteter afholdes i KVIK Hockey Arena/Herning 
Sportscenter. Se nærmere retningslinjer i protokollen. 
 
Du bedes bekræfte din deltagelse i campen ved at udfylde formularen via link udsendt til de indkaldte 
spillere. Dette bedes ske senest onsdag d. 1. juli. Husk at informere relevante personer i din klub; også 
selvom din klub modtager kopi af indkaldelsen, er det ikke altid den når frem til rette person. 
 
  



 
Stave 
Medbring de stave du skal bruge til samlingen. Vær opmærksom på at DIU ikke godtgør ødelagte stave for 
landsholdsspillere til og med U18-landsholdet. 
 
Oplysninger om persondata og medicin 
Du vil i uge 29 modtage et link til din personlige profil i DIU’s administrationsportal, hvor vi samler alle 
oplysninger om dig, der skal bruge i forbindelse med samlinger og lignende. Du skal logge ind på din profil 
og udfylde alle obligatoriske oplysninger i profilen. Dette skal gøres, inden du ankommer til samlingen. 
 
Du skal også indsende en kopi af billedsiden fra dit pas til DIU’s kontor, inden du ankommer til samlingen. 
Denne sendes til sport@ishockey.dk. 
 
Huskeliste 

• Komplet udstyr 
• Træningstøj + sko 
• Nye stave 
• Nyslebne skøjter med nye snørrebånd (Tjek nitterne i skøjterne inden afgang) 
• 1 sæt ekstra klinger 
• Indtastning af data- og medicinoplysninger på din profil og paskopi til DIU’s kontor 
• Bekræftelse af deltagelse til landstræneren 
• Evt. tilmelding til fællestransport 

 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Sportsafdelingen på 
sport@ishockey.dk. 
 
Vel mødt og velkommen til en ny landsholdssæson! 
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Ishockey Union 
 
 
Kim Pedersen 
General Manager 
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