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HSF Herre A 
Kvalifikation til Euro 2020 J  

 
Kære drenge 
 
Nu er det snart tid til at spille mod Ukraine igen. Her tabte vi sidst med 8-10 mål – da de 
var klart bedre end vi var. De spillede i EM-kvallen lige op med DEN i første halvleg og 
tabte så med 6 mål. Altså en meget kvalitativ modstander. Men jeg forventer at vi 
kommer tættere på Ukraine når vi møder dem denne gang, ved at vi løfter vores 
angrebsspil og overtals-spil en del endnu.  
 
Derefter er det tid til returopgør på ”hjemmebane”! Men alligevel, vi vil sørge for at 
rammerne denne gang er mindre pressede, men mere med fokus på mentalt overskud. Det 
må være en nøgle. Der venter jer nok igen en fed kulisse. ;)  
 
Derfor er det med stor glæde, at vi kan indkalde følgende spillere til international uge 
den 8.-14./4. 2019.   
 
Nicholas Satchwell Neistin Tróndur Kragesteen Neistin 
Niklas Simonsen TMT Tønder  Áki Egilsnes KA Akureyri 
Rói Berg Hansen FIF Kjartan Johansen Viking Stavanger  
Brandur Halgirsson H71 Allan Norðberg KA 
Eirikur Simonsen FFI Nicklas Selvig Stavanger IF 
Hans Eli Siggurbjørnsson KÍF Helgi Hildarson Hoydal Viking Stavanger 
Peter Krogh H71 Rógvi Dal-Christiansen Kyndil 
Jónas Gunnarson Djurhuus Viking Stavanger Rókur Akralíð Kyndil 

Grupperne bil-kørsel ses farve, den ældste er ansvarlig for at få booket bil ved enten selv 
at køre eller sørge for at én af de andre gør det. J  
 
Godtgørelse for transport til og fra samlingen   
Godtgørelse for rejse til og fra samlingen koordineres med Ari på ari@hsf.fo.   
 
Vi mødes mandag d. 8/4 
7.20 i lufthavnen på Vágar eller i KBHs lufthavn eller i Helsingør efter aftale.  
 
Husk at medbringe  
Træningstøj, sko, PAS, toilettaske osv.  
 
Billeje – de 4 ældste kører sammen osv. I booker selv på forhånd J  
Link til rental cars 
 
Overnatning mandag d. 8/4 til tirsdag 9/4  
Man koordinerer selv overnatning i KBH, samt kommer til lufthavnen tirsdag morgen.  
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Foreløbigt program for de første 2 dage 

 
 

De bedste hilsner og vel mødt  
J Ári, Hallur, Sára Petur, Heri, Dejan, Jeppe og Sonni (226420) J  


