
 

 

 

 

DIU’s Nyhedsbrev #2 – December 

2018 

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyheds-

brev, der er sat i verden for, at klubberne skal in-

formeres endnu bedre og mere direkte end tidli-

gere. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måne-

den.  

 

Her er decembers nyheder 

 

DIU’s politik om livescore 

På baggrund af oplevelser om offentlige delinger 

af resultater i de yngste årgange, har DIU fundet 

det nødvendigt at fremhæve politikken omkring 

livescore. DIU opfordrer til, at klubberne holder fo-

kus på det primære frem til og med U13: leg og 

læring. Læs hele politikken her: 

http://ishockey.dk/politik-om-livescore/ 

 

Klubberne er også blevet informeret om politikken 

på de netop afholdte formands- og sportschefs-

møder. 

________________________________________ 

  

Medlemsregistrering er startet 

Derfor beder vi alle klubber om at huske at melde 

deres medlemstal fra 2018 ind til Centralt For-

eningsRegister (CFR) på www.medlemstal.dk 

Tallene skal være registreret senest d. 31. januar 

2019. På hjemmesiden findes der også en 

vejledning til indberetningen. Vær her opmærk-

som på, at indberetningen sker i flere aldersinter-

valler end tidligere.  

________________________________________ 

 

Førstehjælpskursus 

DIU har i samarbejde med HjælpNU oprettet et 

førstehjælpskursus for trænere, ledere og foræl-

dre i klubberne. Prisen er 300 kr. pr. deltager. Kon-

takt Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk for at koor-

dinere dato. Læs også mere om førstehjælpekur-

set (og de andre kurser, som DIU udbyder) på: 

http://ishockey.dk/den-kommende-saesons-kur-

ser-2018-2019/#1543939098403-7f15af3d-127e 

 

________________________________________ 

 

Danmarks Ishockey Unions officielle merchan-

dise - Nye varer på DIU’s hjemmeside!  

Danskernes fantastiske opbakning ved VM i Is-

hockey i maj måned resulterede i udsolgte danske 

merchandise-varer. Nu er hylderne igen fyldte 

med danske spillertrøjer, hoodies, T-shirts, kasket-

ter og meget mere. Vi byder jer velkommen til den 

opdaterede hjemmeside, som forhåbentligt kan 

give lidt inspiration til julegaverne: 

http://81.94.166.29/diu/ 

 
________________________________________ 
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GDPR – Persondataforordningen er fyldt et halvt 

år … 

… derfor er det på tide at gøre lidt status over, om 

klubberne har styr på, hvad der gælder og ikke 

gælder for dem. DIF og DGI har lavet denne vejled-

ning til idrætsforeninger – læs mere her: 

http://e-pages.dk/dgi/1241/html5/ 

 

________________________________________ 

 

DIU klar til landsholdssamlinger: 

U20-landsholdet spiller VM i Canada bl.a. mod 

lande som Rusland, Canada, Tjekkiet og Schweitz. 

U20-landsholdet er afsted fra d. 15. december til 

d. 7. januar 

 

U18-landsholdet spiller firenationers-turnering i 

Ungarn mod Slovakiet, Ukraine og Ungarn. U18-

landsholdet er afsted fra d. 11.-16. december 

 

U18-kvindelandsholdet spiller tre kampe mod 

Norge i Ørestaden fra d. 12.-15. december 

 

U17-landsholdet har samling i Rødovre fra d. 13.-

16. december 

 

U16-landsholdet spiller firenationers-turnering i 

Frankrig mod Letland, Norge og Frankrig. U16-

landsholdet er afsted fra d. 11.-16. december 

 

Yderligere er der unionssamlinger for U14 og U15 

d. 15.-16. december 

 

________________________________________ 

DIU indfører Klubpuljen 

Ovenpå et succesfuldt VM i Ishockey i maj måned, 

ønsker DIU at ’give noget tilbage til klubberne’. 

Derfor kan klubberne fra januar 2019 søge om 

midler fra Klubpuljen til lokale udviklingsprojekter, 

der har ”tråd” i DIU’s strategiaftale med DIF for 

2018-2021. Det kan f.eks. handle om rekruttering 

og fastholdelse. De konkrete krav til ansøgning og 

ansøgningsskema udsendes til klubberne primo ja-

nuar 2019, men er også informeret til de netop af-

holdte formands- og sportschefsmøder. 

http://e-pages.dk/dgi/1241/html5/

