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Generelle krav Kadetter Juniorer Seniorer

Tilmeldingskrav min. 3 mdr. før 

mesterskabsudtagelse

min. 3 mdr. før 

mesterskabsudtagelse

min. 3 mdr. før 

mesterskabsudtagelse

Træning I UC 1 gang ugentligt 1 gang ugentligt 1 gang ugentligt - dog kun 

medlemsskab i UC men ikke krav om 

fremmøde for LH kæmpere

Mesterskaber Kadetter Juniorer Seniorer

Kadet VM 2019 UC krav opfyldt

Antal træninger 12

fra 31. maj 2019 og 3 mdr 

tilbage

Kvote 1 = 4 kampe

Kvote 2 = 3 kampe

Kadet EM 2019 UC krav opfyldt pr. 31. maj

Antal træninger 12

fra 31. maj 2019 og 3 mdr 

tilbage

Kvote 1 = 4 kampe

Kvote 2 = 3 kampe

U21 EM 2019 UC krav opfyldt pr. 31. maj

Antal træninger 16

fra 31. maj 2019 og 3 mdr tilbage

Kvote 1 = LH træner

Junior EM 2019 UC krav opfyldt fra 31. maj 2019 

og 3 mdr tilbage

Antal træninger 16 

Kvote 1 = 4 kampe

Kvote 2 = LH træner

Brutto Landshold Kadetter Juniorer Seniorer

Medlemsskab af UC minimum 3 mdr. før udtagelse minimum 3 mdr. før udtagelse

Træningskrav UC træningskrav er opfyldt UC træningskrav er opfyldt

Indstilling officiel indstilling fra UC 

cheftræner

officiel indstilling fra UC cheftræner

Screening Screeningen af atleten 

gennemføres. 

Screeningskriterierne er bl.a. 

fysisk, teknik, mentalitet, og 

resultater. Derudover har 

landstræneren sin egen 

subjektive vurdering af den 

enkelte atlet.

Screeningen af atleten gennemføres. 

Screeningskriterierne er bl.a. fysisk, 

teknik, mentalitet, og resultater. 

Derudover har landstræneren sin 

egen subjektive vurdering af den 

enkelte atlet.

Prøveperiode 3 mdr. 3 mdr.

Endelig optagelse efter 3 mdr. i samarbejde med LH 

træner

efter 3 mdr. i samarbejde med LH 

træner

Landshold Udtagede der skal til 

Mesterskaber

Udtagede der skal til Mesterskaber

Hvem kan udtages Udtages til mesterskaber jf. 

Udtagelseskriterier udstukket af 

TEU

Udtages til mesterskaber jf. 

Udtagelseskriterier udstukket af TEU

Øvrige udtagelser LH træner fylder ud I de klasser 

der er "tomme"

LH træner fylder ud I de klasser der 

er "tomme"

Efter mesterskaber Tilbage på Bruttolandshold Tilbage på Bruttolandshold

Bemærk: frem til 1. april var kravet 2 træninger om ugen. Pr. 1. april blev dette sat ned til 1 træning om ugen


