
 

 
 

INFORMASJONSBREV GJELDENDE LANDSLAGS ÅRET 2020 
 
Akkurat som samfunnet, gir korona-pandemien utfordringer for oss som jobber med 
juniorlandslaget. Mye av det vi har tenkt å gjennomføre i løpet av året har blitt justert eller 
strøket fra planen. Likevel, vi jobber videre med positiv energi med Nordisk Mesterskap i 
oktober i sikte. Det er enda ikke avklart om Nordisk Mesterskap i oktober kan bli gjennomført, 
men vår plan tar utgangspunkt i at mesterskapet avholdes. Vi ønsker derfor å  informere om 
hvordan prosessen ser ut for landslaget fram til kampdag mot Finland 14. oktober. 
 
Utvalg Campen i sommer kommer dessverre ikke til å kunne bli gjennomført. Det er veldig 
kjedelig da det er et viktig første møte mellom spillere og coacher i landslagsmiljøet. De 
restriksjoner rundt reise m.m. som fortsatt gjelder, gjør at det helt enkelt ikke lar seg gjøre å ha 
en utvalgs camp 31. Juli, som vi ønsket. Å invitere til en camp som senere må kanselleres, er 
utenkelig av både logistiske og økonomiske årsaker. 
 
Vi får som alle andre i disse tider være fleksibel og løsningsorienterte. Vi har derfor justert vår 
plan for året. Istedenfor en utvalgs camp, der vi hadde håpt å få inn så mange som 100 spillere 
for en første selektering og senere ha en prestasjons camp i høst, må vi nå få gjort alt arbeid i 
løpet av én camp. 
 
Da vi totalt sett får færre dager i camp for å forberede laget for spill i Nordisk Mesterskap, må vi 
ha en litt høyere terskel for å bli med på camp. Vi kan helt enkelt ikke legge like mye tid på 
evaluering og som vi ønsket, ettersom målet alt i alt er å få laget klart til konkurranse, har høyest 
prioritet. 
 
Stabens arbeid før høstens camp blir derfor ekstra viktig og de kravene vi setter opp for å bli 
invitert kommer til å bli noe tøffere enn til en utvalgs camp. Alle spillere som inviteres til camp 
må: 

- Ta tak i sin fysiske trening og rapportering av sin trening i henhold det systemet vi har 
arbeidet fram gjennom våre fysioer 

- Gjøre film tilgjengelig fra høstens seriespill 
- Delta på landslagets webinar om spill system osv. 
- Betale kostnaden for camp og turnering (spillere som ikke blir tatt med i troppen får 

selvfølgelig tilbake kostnaden for turneringen) 
- I god tid sende inn de dokumenter som behøves (eks. Pass informasjon, medisiner på 

dopingliste, klesstørrelser etc.) 
 
En del i vår landslags organisasjon er at alle coacher har et antall klubber som han er ansvarlig 
for å holde kontakt med. Dette blir ekstra viktig og verdifullt med den nye planen som vi nå 
forholder oss til. Kommunikasjon mellom klubb og landslag er avgjørende for at det blir de rette 



 

spillerne som tas ut og får sjansen. At landslagets coacher kan ha en dialog med klubbtrenere 
om hvordan spillerne trener og presterer, er ekstremt verdifullt for oss som landslag. (Se tabell i 
dette dokumentet over hvilke coacher som har ansvar for hvilken klubb). 
 
I korthet ser planen slik ut: 
Juni: Posisjon trenere etablerer kontakt med spillere som allerede har meldt interesse (ca. 90 
p.t.). Klubbene/ klubbtrenere kontaktes av respektive klubb ansvarlige landslags coach for å 
etablere kommunikasjon, samt liste ytterligere potensielle spillere som kan knyttes til 
landslagets posisjonsgrupper. På posisjonsnivå starter samtaler omkring spillbok og annet. Alle 
interesserte spillere inviteres til webinar om uttaks prosessen. 
Juli: Spillere skal begynne å rapportere egentrening fra og med 1. juli. Det arrangeres webinars 
for hele lagdeler (Offense/ Defense/ Special teams). 
Aug: Fortsett rapportering av egentrening. Fortsatt kommunikation spillere - coacher i webinars. 
Klubbcoacher og ansvarlige i landslaget komuniserer rundt spilleres fremgang, fremmmøte etc. 
Sept: Beslutning om hvem som inviteres til leir publiseres innen 1. september.  Fortsett 
rapportering av egentrening. Fortsatt kommunikation spelare - coacher i webinars. 
Klubbcoacher og klubbansvarlige i landslaget komuniserer jevnlig ved behov. 
Ca 1. Oktober: All dokumentasjon og betaling skal være sendt inn og utført 
9. Oktober: Samling for Camp i Norge (Lokasjon TBA) 
11. Oktober: Spillere som ikke kommer med i troppen, reiser hjem 
13. Oktober: Camp avsluttes, landslaget reiser til Danmark for Nordisk Mesterskap (Lokasjon i 
Danmark TBA) 
14. Oktober: Norge vs Finland 
17. Oktober: Finale eller bronsefinale, hjemreise til Norge 
 
Alle spillere som har mål å komme med til Nordisk Mesterskap må være tilgjengelig fra fredag 9. 
Oktober til lørdag 17. Oktober. 
 
Avslutningsvis, til tross for vanskelige tider og mye usikkerhet rundt forutsetningene, så er 
landslagets stab full av energi og positivitet. Vi gjør alt i vår makt for at Norge skal prestere så 
bra som mulig og at vår aktivitet skal være så utviklende som mulig for både ledere og spillere. 
Vi vil at klubbene skal få hjem spillere fra landslagssamlinger som er både litt bedre og enda 
mer motivert å satse sjel og hjerte på amerikansk fotball. 
 
Om man har spørsmål, kommentarer eller feedback, så er man alltid hjertelig velkommen til å 
kontakte deres klubbansvarlige landslagscoach eller meg selv. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Leo Billgren 
Head Coach Norge U19 
 
 



 

 
 

KLUBB ANSVARLIG COACH 

Oslo Vikings 

ELIAS KJELLING 
Gjøvik Swans 

Ålesund Phoenix 

BVH Ironmen 

Eidsvoll 1814's 

LEO BILLGREN 

Lillestrøm Starfighters 

Fredrikstad Kings 

Kongsvinger Fortress 

Drammen Warriors 

Kristiansand Gladiators 

NICO KNUTSEN 
Sand Falcons 

Kolbotn Hunters 

Grenland Giants 

Vålerenga Trolls 

LE'VON WARR 
TAFK Nidaros Domers 

Haugesund Hurricanes 

Lura Bulls 

Sarpsborg Olav Menn 

PETTER LANGDALEN 

Tønsberg Raiders 

Åsane Seahawks 

Bergen Storm 

Skrim Silvers 

 
 
 
 
 


