
 

 

 

 

DIU’s Nyhedsbrev #4 – Februar 

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 februars nyheder 

 

Grib Pucken er i luften 

I denne uge har vi relanceret Grib Pucken til en 

version 2.0, som efter succes under VM 2018 er la-

vet til en national version, hvor der stadig er mu-

lighed for at lave skoleopgaver i bl.a. dansk, mate-

matik og idræt for 5.-6. klasse. Og hvor det er mu-

ligt at få billetter til klassen til en Metal Liga- eller 

1. divisionskamp. Derudover tilbyder nogle klub-

ber også, at klasser kan prøve ishockey i praksis. Se 

mere på www.gribpucken.dk 

  

______________________________________ 

 

Spiller jeres forsikringer? 

Som en del af DIU’s medlemskab af DIF er alle for-

eninger under DIU omfattet af en kollektiv forsik-

ringsaftale med Tryg.  

Aftalen dækker:  

- Ansvarsforsikring 

- Arbejdsskadeforsikring  

 

7. februar 2019 

 

 

 

- Psykologisk krisehjælp  

- Idrætsrejseforsikring  

- Retshjælpsforsikring 

 

Men har I styr på forsikring af jeres udstyr og in-

ventar ved vandskade, tyveri eller brand?  Det er 

er nemlig ikke omfattet af den kollektive forsik-

ringsaftale, så det skal I selv sørge for at forsikre.  

 

Der kan f.eks. være behov for supplerende forsik-

ringer, hvis I ejer et klubhus eller har inventar og 

idrætsudstyr. Læs mere om de supplerende forsik-

ringer, der evt. kan være relevante for jer på: 

www.idrættensforsikringer.dk 

 

Har I allerede tegnet supplerende forsikringer, kan 

I få matchet prisen hos Tryg og på den måde sikre 

en konkurrencedygtig pris. Læs mere her:  

https://tryg.dk/erhverv/partner/dif-og-dgi-for-

eninger 

 

Spørgsmål vedrørende evt. tilkøb af supplerende 

forsikringer kan rettes til Tryg på tlf. 44 20 45 00 

 

________________________________________ 

 

 

http://www.gribpucken.dk/
http://www.idrættensforsikringer.dk/
https://tryg.dk/erhverv/partner/dif-og-dgi-foreninger
https://tryg.dk/erhverv/partner/dif-og-dgi-foreninger


 

 

Vigtige datoer i foråret 

Tiden nærmere sig det årlige ungdomsmøde i maj 

og repræsentantskabsmøde og istidskoordinator-

møde i juni. Se mere herunder bl.a. med deadlines 

for indstillinger/forslag til ændringer i Love og Tur-

neringsbestemmelserne til Bredde- og Ungdoms-

udvalget:  

 

10.04.19 – Sidste frist for indsendelse af forslag el-

ler forslag til ændringer fra klubber & B&U 

 

23.04.19 – B&U-møde: Behandling af alle forslag 

 

25.04.19 – Udsendelse af de samlede forslag til 

klubberne 

 

02.05.19 – UNGDOMSMØDE i Odense 

 

15.06.19 – REPRÆSENTANTSKABSMØDE i Odense 

 

22.06.19 - ISTIDSKOORDINATORMØDE 

 

________________________________________ 
 

DIU’s sportslige aktiviteter 

U20 

I februar og starten af marts sker der lidt action i 

U20-rækken med kvalifikation til U20-DM i Gen-

tofte d. 22.-24 februar, mens der spilles om Dan-

marksmesterskabet weekenden efter d. 1.-3. 

marts i Frederikshavn.  

 

 

 

Dommere 

Dommerne i 1. division og Metal Ligaen samles d. 

9. og 10. februar til fysiske test i henholdsvis Her-

ning og København. De fysiske test er anden og 

sidste del af dommernes fysiske test. 

De dommere, der bliver udtaget til play-off i hen-

holdsvis 1. division og Metal Ligaen, holder play-

off-seminar d. 23. februar 

 

________________________________________ 

 

Politik om livescore 

I forlængelse af en oplevelse af offentlige delinger 

af resultater i de yngste årgange, har DIU fundet 

det nødvendigt yderligere at fremhæve politikken 

om brugen af livescore. I den forbindelse er der 

udsendt plakater om dette til samtlige klubber, 

som vi beder om at blive sat op i skøjtehallerne 

rundt om i landet, så også forældre, trænere og le-

dere bliver bekendte med politikken. Ligeledes er 

der lukket for brugen af livescore via SportsAdmin. 

Læs desuden mere om politikken på DIU’s hjem-

meside:  

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

 

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

