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Lukas Linhardt (i midten) og det sydslesvigske landshold skal til Sydtyrol i juni 2016. (Foto: Lars Salomonsen) 

Europeada 2016 i 
Sydtyrol 
Sydtyrol bliver vært for det næste Europeada, som finder sted i juni 2016. 
MINDRETALSFODBOLD 

Flensborg. Det sydslesvigske fodboldlandshold er allerede i fuld gang med at forberede sig til det næste store 
højdepunkt - Europeada i 2016 - og har i den forbindelse lige afsluttet en træningslejr på Sild. Nu står det klart, hvor 
turen går hen i juni 2016. Mindretalsholdenes europamesterskab finder sted i Sydtyrol. 
- Det glæder vi os alle til, siger teammanager Kaj Andersen. 
I sydtyrol arrangeres det tredje Europeada. Mindretalsholdenes europamesterskab afvikles altid lige inden det store 
europamesterskab, i 2008 fandt det sted hos romanerne i Schweiz, mens Europeada 2012 blev gennemført hos sorberne 
i Tyskland - begge gange vandt holdet fra Sydtyrol titlen. 
Martha Stocker, som er vice-præsident i FUEV (Federal Union of European Nationalities), som organiserer Europeada, 
og arrangør af det næste Europeada, glæder sig. 
- Sydtyrol er en region med en masse fodboldfans og gør en indsats for at styrke egne talenter. Disse to punkter har 
været med til, at vores hold kunne vinde de to første Europeade-titler, siger hun. 
- Vi glæder os til at arrangere det næste Europeada, og selvfølgelig håber vi på, at vi kan forsvare vores titel, fastslår 
hun. 
Og FUEN-præsident Hans Heinrich Hansen er ligeledes glad for, at det næste Europeda finder sted i Sydtyrol. 
- Stævnet i 2012 har sat nye standarder for, hvordan man kan begejstre værtsregionen. Denne positive energi vil også 
være at finde i Sydtyrol, lyder det fra ham. 
I 2012 deltog 19 hold i mindretalsholdenes Europamesterskab, og 20.000 fans var med på stadionerne for at se 
kampene. 
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Det sydslesvigske landshold med træner Holger Bruhn håber i Sydtyrol på at kunne videreføre sin succesrige historie. 
Holdet endte på en fjerdeplads i 2008 og spillede sig til kvartfinalen i 2012. 
 
	  


