
  
    

 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:   Side 3 af 3 
Danmarks Idrætsforbund, International Federation of American Football, International Cheer Union og European Cheer Union. 
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Landsholdsprogram U19 landsholdet 2020 

Følgende er landsholdsprogrammer for U19 landsholdet 2020. 
• For årgangene: 2002, 2003, 2004 og 2005 
• Du skal være tilmeldt i c-bit systemet for at kunne deltage på camps og møder 
• Alle spillere skal medbringe gyldigt dansk pas til ALLE landsholdssamlinger 

 

Åbne online positionsmøder for alle positioner 

Møderne foregår online, og linket vil blive sendt til de spillere som er tilmeldt de åbne mini camps i september. Det er 
optimale er, at man deltager i begge møder. 

• Onsdag d. 19. august kl. 20:00 - ca. 21.00 – online møde nr. 1 
• Onsdag d. 26. august kl. 20:00 - ca. 21.00 – online møde nr. 2 

 

Åbne mini camps for alle positioner 
 
Åbne Mini camps er for alle der gerne vil prøve kræfter med U19 landsholdet – det er optimalt, at man har deltaget i 
onlinemøderne inden de åbne minicamps. Det koster 100 kr. at deltage, som skal betales via MobilePay ved ankomst. 
Her vil spilleren skulle udvise et niveau højt nok til at komme i betragtning til de næste Invitations Mini Camps. 
 
Åbne mini camps – Vest 
Onsdag d 2. september kl. 17:30 – ca. 21:00 
Tigers Field – Aarhus Tigers, Engelundsvej 11, 8260 Viby J 
Træningen foregår på græs 
 
Åbne mini camps - Øst 
Onsdag d. 9. september kl. 17:30 - ca. 21.00 
Amager Hallen - Amager Demons, Løjtegårdsvej 64, 2770 Kastrup. 
Træningen foregår på græs. 
 

Invitations mini camps 
Invitations mini camps er for de spillere der er inviteret med til mini camps. Dette er de sidste camps inden den 
endelige udtagelse til U19 NM. Det koster ikke noget at deltage på disse camps. 
 
Invitations mini camps - Vest 
Onsdag d 16. september kl. 17:30 – ca. 21:00 
Tigers Field – Aarhus Tigers, Engelundsvej 11, 8260 Viby J 
Træningen foregår på græs 
 
Invitations mini camps - Øst 
Onsdag d. 23. september kl. 17:30 - ca. 21.00 
Amager Hallen - Amager Demons, Løjtegårdsvej 64, 2770 Kastrup. 
Træningen foregår på græs. 
 

U19 NM 
U19 NM skal afholdes i Danmark i uge 42. Danmark er værter ved NM, og er i tæt dialog med medarrangør, men er i 
skrivende stund ikke klar til at offentliggøre spillested. Vi forventer at dette kommer i løbet af august. Indtil videre har 
Norge, Sverige og Finland meldt deres forventet ankomst. Alle nationer stiller med et landshold. 
 


