Kære U18-landsholdsspiller
U18-landstrænerteamet har udtaget dig til den samling, der finder sted i Odense 26.-29. august. Du skal møde ind i
Odense Skøjtehal torsdag d. 26. august kl. 11.00, og samlingen slutter søndag d. 29. august efter kampen.
Vi SKAL have besked, hvis du ikke har kørelejlighed hjem fra samlingen med eks. dine forældre. Dette skal du også
skrive til mlb@ishockey.dk
Rammeprogrammet til samlingen vil kunne ses under menupunktet ’Udtagelser’, som er øverst på siden på din profil i
SportsAdmin. Du skal klikke på det lille dokumentikon ud for den samling, du vil se program og trup for.
Transport til samlingen bliver med DIU-bus for spillere fra Sjælland og evt. udlandet. Og med tog/bil, eller ved at man
selv møder ind for spillere fra Fyn, Jylland og evt. udlandet. Du skal selv sørge for transport, der ikke foregår via DIUbus. Rejseplaner udsendes ca. 3 dage før samlingen. Har du spørgsmål til transporten, kan du kontakte Marie Louise
Balling på mlb@ishockey.dk
Du skal hurtigst muligt og senest 22. august be-/afkræfte din deltagelse i samlingen ved at sende en mail til
mlb@ishockey.dk – må du melde afbud, skal du sørge for at landstræner Peter Gommesen også får besked.
Du skal huske:
•
•
•
•
•
•

Håndklæde, der kan være dit personlige håndklæde under træning og kamp
De stave, du skal bruge og svedtøj
1 sæt ekstra klinger
Nyslebne skøjter med nye snørrebånd (Tjek nitterne i skøjterne inden afgang)
Evt. et sæt ekstra skøjter
Evt. medicinske beviser (TUE) hvis du fx har astma eller tagen anden medicin. Får du nogen former for
medicin, så kontakt Antidoping Danmark for at sikre dig, det er godkendt. (Ekstremt vigtigt i forhold til evt.
VM-deltagelse.)

NB! Det er vigtigt, at du føler dig fuldstændig sund og rask, når du møder ind til samlingen.
Du skal medbringe et gyldigt coronapas jf. de gældende danske regler. Vi anbefaler, at du også får taget en PCR-test
sent på dagen den 24. august eller tidligt på dagen den 25. august, men det er ikke et krav.
Ønsker du ikke at deltage i samlingen pga. den nuværende samfundssituation, vil dette ikke påvirke din eventuelle
deltagelse ved fremtidige samlinger.
Evt. spørgsmål kan stilles til Sportsafdelingen på sport@ishockey.dk

Trup til U18-landsholdssamling 26.-29. august 2021
Navn
Position
Magnus Remmer Mortensen
GK
Mathias John Just Petersen
GK
Oliver Thestrup Hansen
GK
Anton Als
D
Anton Ibman Stenbakken
D
Christopher Mulberg
D
Edvard Lundmark
D
Jonas Jakobsen
D
Oliver Villadsen
D
Oskar Just Petersen
D
Tiago Axel Vinterberg
D
Jonas Karup Haugaard
F
Kristian Biel
F
Magnus Møller Østergaard Jørgensen
F
Magnus Paaske
F
Mingus Prehn
F
Nicolaj Severin Rostgaard Andersen
F
Oliver Marklund
F
Oliver Marloth Petersen
F
Oliver Thorøe-Hansen
F
Sebastian Holm-Pedersen
F
Sebastian Maddock Rasmussen
F
Thomas Mondrup
F
Victor Gade
F

