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Kære floorballklubber, 

Floorball Danmark afholder i weekenden den 19.-20. august regionalsamlinger for U19-
herrelandsholdet frem mod U19-VM i Canada 2019. 

Spillerne til det kommende U19-landshold skal være i aldersgruppen fra 01.01.2000 til 31.12.2002 
for at kunne deltage på U19-landsholdet. Alle klubber, der har spillere i overnævnte 
aldersgruppe, har mulighed for at indstille spillere til U19-landsholdets regionalsamlinger. Der er 
ingen begrænsning i forhold til, hvor mange spillere hver klub tilmelder, men vi henstiller dog til, 
at man i hvert trænerteam laver en grundig vurdering af hver enkelt spiller, inden disse 
tilmeldes.   

De spillere, I ønsker at indstille til U19-landsholdet, skal selv tilmelde sig samlingerne i deres 
landsdel på vores onlinetilmeldingsmodul.  

Tilmelding til regionalsamlingerne 
U19-landsholdets regionalsamlinger afholdes i weekend den 19.-20. august, hvor der vil være 
samling i Aalborg lørdag den 19. august for spillere fra Jylland, mens der er samling i Hørsholm 
søndag den 20. august for spillere fra Sjælland.  
 
• Tornhøj Idrætscenter i Aalborg den 19. august fra klokken 10:00-17:00 
 
Tilmelding skal ske på dette link:  https://www.dgi.dk/floorball/arrangementer/201751393037 
sidste tilmeldingsfrist er den 9. august.  
 
• Hørsholm Hallen den 20. august fra klokken 10:00-17:00 
 
Tilmelding skal ske på dette link:  https://www.dgi.dk/floorball/arrangementer/201751393038 
sidste tilmeldingsfrist er den 9. august.   
 
Det koster 195,- kroner at deltage på regionalsamlingerne, og tilmeldingen er bindende.  
 
Spillerne opdeles på to hold til regionalsamlingerne  
Der er sat et maksimum på 60 spillere pr. samling, og spillerne vil blive opdelt i to hold af cirka 
25-30 spillere alt efter, hvor mange spillere, der tilmelder sig. Efter tilmeldingsfristen den 9. 
august opdeles spillerne på to hold og får pr. mail besked om, hvilket hold, de skal deltage på. 
Spillerne på hold 1 vil træne fra klokken 10:00-13:00, mens spillerne på hold 2 vil træne fra 
klokken 14:00-17:00. 
 
Udtagelsesprocedure til U19-landsholdet 
Til regionalsamlingerne vil landstrænerteamet foretage en vurdering af spillernes 

https://www.dgi.dk/floorball/arrangementer/201751393037
https://www.dgi.dk/floorball/arrangementer/201751393038
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floorballmæssige niveau, herunder teknik, spilforståelse og taktiske forståelse. Derudover vil 
der også være en fysisk test, som vil danne baggrund for udtagelsen. På baggrund af 
regionalsamlingerne vil landstrænerne udtage de spillere, som vil blive udtaget til landsholdets 
første landsdækkende samling i weekenden den 9.-10. september i Kolding.  
 
Alle spillere får efter regionalsamlingerne besked pr. mail på, om de er gået videre til den 
landsdækkende samling eller ej. Såfremt man måtte ønske en begrundelse for, hvorfor man 
eventuelt ikke er blevet udtaget til den landsdækkende samling, vil der være mulighed for at 
kunne kontakte landstrænerteamet.    

Det er vigtigt at pointere, at landsholdstrænerne løbende vil holde sig orienterede omkring 
spillernes udvikling, så de spillere, der bliver udtaget til den første landsdækkende samling i 
september, er ikke nødvendigvis de samme, som kommer til at præsentere landsholdet ved 
VM i 2019.         

U19-landsholdets program 2017-2019  

2017 

 29.-20. august – regionalsamlinger  
19. august i Aalborg og den 20. august i Hørsholm  
 

 9.-10. september – samling i Kolding.  
Uddannelsesseminar for ligatrænere og dialogmøde mellem landstrænere og 
ligatrænere. Test af landsholdsspillerne ved ekstern partner. 
    

 4.-5. november – samling i Kolding  
 

 16- 17. december – samling i Kolding  
 

2018  

 2– 4. februar – landskampe mod Tyskland. Kampene spilles i Danmark.  
 

 28.-29. april – samling i Kolding  
Uddannelsesseminar for ligatrænere og dialogmøde mellem landstrænere og 
ligatrænere. Test af landsholdsspillerne ved ekstern partner.  
 

 11.-12. august – éndags regionalsamlinger i Vest og Øst  
 

 25.-26. august – samling i Kolding  
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 8.-9. september – samling i Kolding.  
Uddannelsesseminar for ligatræner og dialog møde landstræner/ligatræner. Test af 
landsholdsspillerne ved ekstern partner.  
 

 3.-4. november – samling i Kolding/landskampe  
 

 15.-16. december – samling i Kolding 
 
 

2019  
 

 1.-3. februar – samling i Kolding eller landskampe  
 

 VM i Halifax i Canada maj 1.-5. maj. Med afrejse den 28. april.  
 
 

Deltagerudgifter der forbundet med deltagelse på U19-landsholdet  
Floorball Danmark anvender ligesom de fleste andre specialforbund deltagerbetaling i 
forbindelse med landsholdsaktiviteter. I praksis betyder dette, at spillerne selv bidrager til 
betalingen af aktiviteterne. Denne model anvendes, da Floorball Danmark ikke selv har 
ressourcer til at kunne afholde udgifterne til landsholdene.  

For at give spillerne et overblik over hvilke udgifter, har vi fastsat deltagerbetalingen for U19-
landsholdets forskellige aktiviteter: 

 Regionalsamlinger: 195,- kroner  
 Landsdækkende samlinger i Kolding (lørdag-søndag): 650,- kroner 
 Prisen for landskampe ligger ikke fast, da det afhænger af, hvor landskampene afvikles, 

men er estimeret til 1.200-2.500,- kroner afhængigt af, om landskampene afvikles i 
Danmark eller i udlandet.  

 Transport til og fra regionale og landsdækkende samlinger er på egen regning. 
Transport til landskampe i udlandet og VM dækkes af Floorball Danmark fra 
afrejsestedet.   

Hvis I har spørgsmål vedrørende U19-landsholdet, er I altid velkommen til at kontakte 
sportskonsulent Frederik Bloch på fb@floorball.dk eller på 28 43 48 20.    

Venlig hilsen  

Floorball Danmark  

 


