DIU’s Nyhedsbrev #1 – November
2018
Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nye nyhedsbrev, der er sat i verden for, at klubberne skal
informeres endnu bedre og mere direkte end tidligere. Ambitionen er, at nyhedsbrevet skal udkomme godt én gang om måneden.
Her er novembers nøglebegivenheder:
DIU klar til IIHF-break i uge 45:
A-Landsholdet spiller Euro Ice Hockey Challenge i
Polen
U20-landsholdet spiller firenationers-turnering i
Vojens
Kvindelandsholdet spiller seksnationers-turnering
i Ungarn
U18-landsholdet spiller firenationers-turnering i
Slovakiet
Programmet finder du her:
http://ishockey.dk/saadan-spiller-landsholdene-iden-kommende-uge/
Livestream fra Vojens:
Der er livestream fra U20-landsholdets kampe i
Vojens:
https://www.youtube.com/user/Siswebtvpopnit/live

6. november 2018

Ironman i Vojens:
To spillere fra hver Metal Liga-klub mødes ved og
omkring Frøs Arena torsdag d. 8. november for at
dyste om at blive ligaens og dansk ishockeys Ironman. Her er både rutinerede og unge navne på listen, og alle er velkomne til at kigge forbi.
Arrangementet begynder kl. 9:00 og istesterne begynder kl. 13:40 og slutter 15:20. Vinderen hyldes
klokken 16:00. Se det fulde program her:
http://ishockey.dk/aarets-ishockey-ironman-skalkaares-paa-torsdag-i-froes-arena-i-vojens/

Dansk Metal High Performance Camp i Herning:
DIU afholder igen camp for U16 og U17. I dagene
8.-11. november 2018 vil udvalgte spillere på
ovennævnte årgange blive samlet i KVIK Hockey
Arena i Herning. Campen har fået navnet Dansk
Metal High Performance Camp.
Se deltagerlisten her:
http://ishockey.dk/dansk-metal-high-performance-camp-i-herning-den-8-11-nov/

LØVE info- og inspirationsmøder #2 er nu programsat og afholdes 20. november i Brøndby,
samt 28. november i Herning
På møderne kommer vi blandt andet ind på status
efter LØVE-dag 2018, afholdelse af ny LØVE-dag
samt udveksling af gode idéer og inspiration til
fremadrettet brug på LØVE-dagen. Mødet er for
bestyrelse, trænere og engagerede LØVE-forældre/holdledere. Invitationer er sendt ud, så husk
tilmelding til Christina Lissa Benn på cbe@ishockey.dk

Formandsmøder i ny version er programsat og afholdes 21. november i Brøndby og 6. december i
Herning
Vi har i år indkaldt både formænd og sportsansvarlige, så mødet køres i to spor. Vi evaluerer sæsonens første tre måneder på alle niveauer sportsligt
(fra U7 til 1. division). Invitationer er sendt ud – tilmelding sker til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk

B&U-udvalgsmøde 22. november
Har I input, så kom endelig med dem. Send gerne
til Christina Lissa Benn på cbe@ishockey.dk

U15.2 – Landsmesterskab 18.-20. januar
Vi mangler en arrangørklub! Skriv til Dorthe Nøhr
på dnr@ishockey.dk for at høre mere, hvis din klub
kunne have interesse for at arrangere.

