
Nordisk indendørs landskamp 

Generel information  

I årets indendørslandskamp stiller Danmark som udgangspunkt det stærkeste hold 
sammen med Island (2 udøvere/disciplin). Der vil i udvalgte discipliner blive 
suppleret med udøvere fra Island. Dette forventes afklaret medio januar. 

Dato - 11. februar 2018  

Sted – Uppsala, Sverige 

Udtagelsesdato -  5. februar 2018 

Stab: Sportschef – Piotr Haczek  

Øvrig stab– Holdleder – Ulla Kolding - ullakolding@gmail.com 
 

Discipliner  

Mænd: 60 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 60 
meter hæk, Højdespring, Stangspring, Længdespring, Trespring, Kuglestød 
 

Kvinder: 60 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 60 
meter hæk, Højdespring, Stangspring, Længdespring, Trespring, Kuglestød 
 
(bemærk, at der i modsætning til tidligere år ikke er stafet på programmet) 

Udtagelseskriterier: 

Udtagelse til landsholdet vil ske på baggrund af følgende kriterier: 

• Den/de atleter, som gennem sine præstationer i international sammenhæng har 
vist, at de kan præstere på højeste niveau i internationale felter. 

• Resultater opnået frem til og med 4/2 2018, hvor også udendørs resultater fra 
1/05 2017 inddrages.  

• Aktuel form – resultater opnået i 2018 inde-sæsonen frem til og med 4/02 2018. 

• Resultater opnået i udenlandske konkurrencer vil blive vægtet højt. 



• Head-to-head konkurrencer. 

• Den enkelte atlets skades- og sundhedsstatus. 
 

I vurderingen af atleter vil det indgå, hvorvidt aktive gennem deres deltagelse i 
internationale sammenhænge har vist at kunne bidrage positivt til den fælles 
holdånd, som betegner et robust og slagkraftigt landshold. 

 
Endelig udtagelse:  
DAF’s sportschef tager endelig stilling om udtagelse til landskampen.  
Sygdom eller skader, som opstår i perioden fra 15.01.2018 til 5.02.2018, skal straks 
meddeles DAF’s sportschef. 
 
DAF´s sportschef har endvidere på ethvert tidspunkt beslutnings-kompetence til at 
fravige de anførte udtagelseskriterier. 
 

Aldersgrænse 
Deltagere skal være født i 2001 eller tidligere.  

Rejsedage  
10.-11. februar 2018 
Øst 
10FEB                 København-Arlanda               kl. 0940 1050 
11FEB                 Arlanda-København               kl. 2055 2205 

Vest 
10FEB                 Aarhus-København                 kl. 0645 0725 
10FEB                 København-Arlanda               kl. 0940 1050 
11FEB                 Arlanda-København               kl. 2055 2205 
11FEB                 København-Aarhus                kl. 2255 2330 

 

Brugerbetaling 2.500 kr.  


