
 

 

 

 

DIU’s Nyhedsbrev #3 – Januar 

2019 

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 januars nyheder 

 

VM2018-Klubpuljen er nu åben 

Som tidligere annonceret indfører DIU en Klub-

pulje med penge fra det succesfulde VM i Ishockey 

i foråret 2018. Klubberne kan her søge penge til 

tiltag og indsatser, der bl.a. kan have fokus på re-

kruttering og fastholdelse eller talentudvikling. 

VM2018-Klubpuljen er nu åben – og DIU glæder 

sig til at modtage ansøgninger om lokale udvik-

lingsprojekter. 

Ansøgningsskemaet er sendt ud til alle klubfor-

mænd, men kan også findes på DIU’s hjemmeside: 

http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klub-

ben/ 

 

Der er løbende evaluering, og derfor kan der søges 

hele året. 

 

________________________________________ 

 

 

 

9. januar 2019 

 

 

I kan stadig nå at tilmelde jer DIU’s kommende 

kurser 

BU2-kursus i Vojens d. 25.-27. januar 2019 – sidste 

tilmeldingsfrist er d. 11. januar 2019. 

BU1-kursus i Herning d. 2.-3. februar 2019 – sidste 

tilmeldingsfrist er d. 18. januar 2019.  

 

Husk også at DIU gerne forsøger at tilpasse og ko-

ordinere kursusdato med undervisere og klub, så-

fremt der mindst er ti, der ønsker at deltage på et 

givent kursus. 

Kontakt Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk for at 

høre om mulighederne.  

 

DIU tilbyder f.eks. førstehjælpskursus, grundkur-

sus, begynderdommerkursus og meget mere. Læs 

mere om kursusudbud på hjemmesiden her: 

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

ser-2018-2019/ 

 

________________________________________ 

 

Januars sportslige aktiviteter  

I den kommende tid sker der mange sportslige ak-

tiviteter i DIU-regi. Disse er listede herunder: 

 

http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klubben/
http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klubben/
mailto:dnr@ishockey.dk
http://ishockey.dk/den-kommende-saesons-kurser-2018-2019/
http://ishockey.dk/den-kommende-saesons-kurser-2018-2019/


 

 

U14-, U15-unionsholdnene samt U16- og U17-

landsholdene har unionssamlinger forskellige ste-

der i landet d. 12. januar 

U13.2-landsmesterskab afholdes i Aalborg 18.-20. 

januar 

U15.2-landsmesterskab afholdes i Rødovre 18.-20. 

januar 

U16- og U17-landsholdene har elitesamling i Her-

ning fra d. 24.-27. januar 

Final4 spilles i Aalborg med semifinaler d. 25. ja-

nuar og finale d. 26. januar 

U14- og U15-unionsholdene samles i henholdsvis 

Vojens og Odense fra d. 26.-27. januar 

 

I uge 6 er der IIHF Break og her samles U17-, U18 

og U20-landsholdene, samt kvindelandsholdet.  

 

________________________________________   

 

METAL CUP - Final4 

For andet år i træk skal vinderen af Metal Cuppen 

findes i et FINAL4-stævne, som i år afvikles den 

25.-26. januar i Bentax Isarena i Aalborg. 

SønderjyskE, Frederikshavn White Hawks, Rung-

sted Seier Capital og Aalborg Pirates har alle kvali-

ficeret sig til stævnet. Værterne og de forsvarende 

mestre fra 2018, Aalborg Pirates, har lavet et stort 

set-up, og der bliver fest og farver i Limfjordsbyen 

begge dage. 

Der kan findes flere oplysninger om METAL CUP Fi-

nal4 her:  

https://www.facebook.com/MetalFinal4Aalborg/ 

http://aalborgpirates.dk/billetter/ 

 

Begge semifinaler og naturligvis finalen sendes 

alle på TV2Sport. 

 

________________________________________ 

 

IIHF’s trænersymposium 

Der er nu åben for tilmelding til IIHF’s trænersemi-

nar i forbindelse med VM2019 i Slovakiet. Træner-

symposiet er for engagerede og ambitiøse træ-

nere, der gerne vil uddannes og informeres om de 

nyeste emner vedrørende træning, tendenser og 

fremtidens ishockey. Alle relevante informationer 

og programmet findes her: 

https://www.iihf.com/en/events/2019/wm/news

/7877/coaching-symposium-in-bratislava  

 

________________________________________ 

 

Opnå gode besparelser med Scandic 

Hvad enten I som klub har brug for at booke for et 

hold, forældre eller et udvalg, kan I opnå gode be-

sparelser på overnatning, møder og konferencer, 

hvis I booker hos Scandic igennem DIU.  

I har mulighed for at benytte jer af en særlig hotel-

aftale med Scandics hoteller i hele Danmark. Scan-

dics aftalepriser med DIU giver klart den største ra-

bat på fredage og lørdage eller i perioder med fe-

rier og helligdage. Scandic tilbyder gode mulighe-

der for at 3-4 personer kan sove på værelserne, 

fleksible spisetider for sportsgrupper og priserne 

ligger på højde med vandrehjem.  

Læs mere om aftalen her og følg linket fra DIU’s 

hjemmeside for booking med aftalepriserne: 

http://ishockey.dk/ligasponsor/   
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