
 

UDTAGELSE UNGDOM OG 

JUNIORSTÆVNER 2019 
 

28. april Junior Europa Cup, Quarteira, Portugal 
- Stævnet kommer til at fungere som kvalifikation til Junior EM i Weert 31. maj – 2. juni 

- De 2 bedst placerede drenge og de 2 bedst placerede piger i Quarteira, kvalificerer sig til Junior 

EM i Weert 

- DTriF arrangerer turen. Egenbetaling med DTriF tilskud.  

- Michael Krüger er med som træner/leder på turen 
 

26. april – 4. maj VM Multisport, Pontevedra, Spanien  
- 27. april lørdag - duatlon  

- 30. april tirsdag - cross triatlon 

Forhåndsudtaget: Mads Frederik Eilersen, Oscar Gladney og Oswald Krum 

- 2. maj torsdag - aquatlon  

Forhåndsudtaget: Augusta Christensen, Anastacia Damm, Valdemar Solok og Scott Steenberg.  

- Egenbetaling 

- Interesserede skal skrive en mail til rasmus.stubager@triatlon.dk senest 15. januar  

- Rasmus Stubager vil være i Pontevedra som træner/leder  

 

31. maj – 2. juni Junior EM, Weert, Holland  
- Se Quarteira for udtagelseskriterier  

- DTriF arrangerer turen. Egenbetaling med DTriF tilskud.  

- Rasmus Stubager er med som træner/leder på turen 

 

20. juni - 23. juni Ungdoms EM Kitzbühel, Østrig  

- Udtagelse efter DM TRI serien i Herlev og Ringe 5. maj og 11. maj.  

- Subjektiv udtagelse. Der er som udgangspunkt 2 pladser til piger og 2 pladser til drenge 
- DTriF arrangerer turen. Egenbetaling med DTriF tilskud.  
- Rasmus Stubager er med som træner/leder på turen 

 

 



 

29. juni Junior Europa Cup, Holten, Holland 
- Stævnet kommer til at fungere som kvalifikation til Junior VM i Lausanne 29. aug. – 1. sep.  

- Antallet af VM-pladser på spil er først kendt efter EM i Weert, hvor Top-34 placeringer giver 

nationspladser*. Max 2 pladser i hvert køn.  

- Alt efter hvor mange VM-pladser vi får kvalificeret i Weert vil de blive fyldt op efter placeringerne 

i Holten.  

- Sif Madsen er forhåndsudtaget til VM  

- Fuld egenbetaling til dette stævne  

 

29. aug. - 1. sep. Junior VM Lausanne, Schweiz  
- Se Holten for udtagelseskriterier  

- DTriF arrangerer turen. Ingen egenbetaling.  

- Rasmus Stubager er med som træner/leder på turen 

 

*Nationspladser betyder, at man har kvalificeret en plads til Danmark 

Ved spørgsmål kontakt Rasmus Stubager, tlf 22135788 eller rasmus.stubager@triatlon.dk  

mailto:rasmus.stubager@triatlon.dk

