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Information om EYOF 2018 
 
Her i oktober skal skiforbundet indsende den såkaldte ”long list” til Danmarks 
Idrætsforbund, som er en liste over de kandidater, alpint kraftcenter og landstræneren 
har vurderet har potentiale til at kvalificere sig til – og blive udtaget til det Europæiske 
Ungdoms OL, som i 2019 vil foregå i Sarajevo d. 9.-16. januar. 
 
EYOF er en meget stor begivenhed og er organiseret under den internationale 
olympiske komite og den nationale olympiske komite. Alle de store Europæiske 
skinationer sender deres bedste atleter til EYOF og en lang række skinationer er 
repræsenteret fra Rusland i Øst til Irland i vest. 
 
I kan læse mere om EYOF på dette link: https://eyof2019.net/en/ 
 
Danmarks Idrætsforbund formål med at sende deltagere afsted til EYOF er formuleret 
således: 
 

Jf. det af DIF’s bestyrelse besluttede formål for EYOF, så ”deltager DIF i EYOF med det 
formål at give de af de pågældende idrætsgrenes danske ungdomselite, der har 
potentiale og målsætninger til en international idrætskarriere på OL-niveau på 
seniorplan, mulighed for at øge deres internationale erfaringer ved deltagelse i et 
olympisk stævne på højeste europæiske ungdomsniveau”. 
 
Skiforbundets og det alpine kraftcenters politik er, at vi ønsker at sende atleter til EYOF 
som en del af atletens forberedelse til at forsøge at kvalificere sig til det rigtige OL, når 
den tid kommer. 
 
Skiforbundet ønsker også, at vi fremtræder og fremstår som et hold til EYOF og til alle 
store events, som VM og Junior VM, som vi deltager i. 
 
Først og fremmest ønskes du tillykke med at være udtaget til ”long list” til EYOF – vi 
håber, at du har lyst til at gøre alt, hvad du kan for at være med og yde dit bedste til 
konkurrencerne. 
 
Vi forventer at sende et hold på 6 alpinister afsted, der i udgangspunktet er fordelt med 
tre af hvert køn. I tillæg hertil regner vi med at sende en snowboarder og en skiskytte 
med til EYOF. 
 
Skøjteforbundet har ligeledes mulighed for at sende deltagere til EYOF. 
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Udtagelse 
 
For at kvalificere dig til EYOF skal du: 
 
På den første FIS punkt base list i januar 2019 være under 130 FIS point i en disciplin. 
 
Er der flere end 3 løbere i hvert køn, der er under 130 FIS point på det tidspunkt udtages 
dem med det laveste gennemsnit i FIS point i løberens to bedste discipliner. 
 
For at komme i betragtning skal løberen have deltaget i minimum en træning i det 
danske træningssetup inden endelig udtagelse. 
 
 
Praktik  
 
For at komme på long list skal du indsende en kopi af dit pas og et pasfoto, hvor du ikke 
smiler. 
 
Du bedes også oplyse hvilken størrelse du bruger i jakke, langærmet trøje, T-shirt, 
bukser og sko. 
 
Vi ser frem til rejsen frem mod EYOF og glæder os til at kunne sende en meget 
velkvalificeret trup afsted i 2019. 
 
 

Mange hilsner 
 

Alpint Kraftcenter Danmark 
 

Danmarks Skiforbund 
 
 
 
 
 
 
  
 


