DIU’s Nyhedsbrev #5 – Marts
2019
Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden og har til formål at orientere klubberne om
DIU’s aktiviteter og andre relevante emner.
Her er marts’ nyheder
Kalender frem mod Repræsentantskabsmødet
Der er sket lidt ændringer i datoerne frem mod
forårets Ungdoms- og Repræsentantskabsmøde,
som er markeret nedenfor med grøn. Her ses bl.a.
også deadlines for indstillinger/forslag til ændringer i Love og Turneringsbestemmelserne til
Bredde- og Ungdomsudvalget:
10.04.19 – Sidste frist for indsendelse af forslag eller forslag til ændringer fra klubber & B&U
24.04.19 – B&U-møde: Behandling af alle forslag
25.04.19 – Udsendelse af de samlede forslag til
klubberne
30.04.19 – UNGDOMSMØDE i Odense
15.06.19 – REPRÆSENTANTSKABSMØDE i Odense
22.06.19 - ISTIDSKOORDINATORMØDE

7. marts

Mulighed for at søge økonomisk støtte
Der findes en række muligheder for at søge økonomisk støtte til et projekt i sin klub. Nogle af disse
muligheder er listet herunder.
DIF og DGI’s foreningspulje
Fra d. 1. marts har DIF og DGI igen åbnet op for
muligheden for at søge økonomisk støtte via Foreningspuljen. I år er rekruttering særligt prioriteret, men andre lokale udviklingsprojekter kan også
få støtte. I støttekategorien 0-30.000 kr. kan der
ansøges hele året, og der bestræbes på at give svar
inden for fire uger. I støttekategorien 30.001300.000 kr. kan der søges tre gange i løbet af 2019.
Her er ansøgningsfristen 31. marts, 31. juli og 31.
oktober.
Læs mere om retningslinjerne og ansøg her:
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
Her kan man også se en række andre muligheder
for at søge økonomisk støtte.
DIU vil desuden gerne lykønske de klubber, der allerede i 2018 opnåede støtte fra puljen. Tillykke til:
- Herning Ishockey Klub
- Gentofte Stars
- Amager Ishockey Club
- KSF
- Rødovre Ishockey Klub

DIF og Always #LikeAGirl – send klubbens piger på
camp.
Fra d. 18. februar kan alle foreninger under DIF
søge om økonomisk støtte til at afholde pigecamps og give teenagepiger en god oplevelse i
idrætten. Målgruppen er piger i alderen 12-15 år,
og der kan søges frem til d. 17. marts via dette link:
https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/alwayslikeagirl-camp
DBU’s Ungdomsfond
Nu kan der via DBU´s ungdomsfond søges om
støtte til danske idrætsudøvere og idrætsledere,
der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom, ulykke eller anden uforskyldt årsag.
Betingelsen for at modtage støtte fra DBU’s Ungdomsfond er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – i en idrætsgren under DIF. Ansøgningsfristen
er d. 15. april 2019
Læs mere og ansøg her:
https://www.dbu.dk/klubservice/fundraising/dbu-s-ungdomsfond/
VM2018-Klubpuljen
DIU’s egen Klubpulje giver klubberne mulighed for
at søge støtte op til 50.000 kr., der især fokuserer
på rekruttering og fastholdelse samt talen- og elitearbejde. Der kan søges i puljen hele året.
Læs mere og ansøg her:
http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klubben/

Kontakt gerne udviklingskonsulent Christina Benn
på cbe@ishockey.dk for yderligere information.
______________________________________
Fokus på hovedskader
Torsdag den 7. marts udkommer bogen: ”Hjernerystelse - en guide til en bedre hverdag”. Her får
man konkrete redskaber, øvelser og gode råd til,
hvordan man tackler en hjernerystelse, og hvordan man kan komme i gang igen.
Læs mere om bogen her og benyt gerne introtilbuddet: -25 %
https://www.shop-egolibris.dk/introtilbud_hjernerystelse
________________________________________
DIU’s sportslige aktiviteter i marts
Der har for nyligt været afholdt U20-DM-kvalifikation i Gentofte og U20-DM i Frederikshavn - to fine
arrangementer med masser af god ishockey og et
fortjent mesterskab til AaB Ishockey – stort tillykke!
I Uge 10 har DIU’s sportschef og talentchef besøgt
kraftcentre og talt om kvalitet og forbedringsmuligheder med klubber - og nogle steder også med
kommuner. Dette arbejde fortsætter den kommende periode.
Derudover foregår der en masse mesterskaber i
marts. Disse ses nedenfor:

DM-kvalifikation for kvinderne spilles 8.-10. marts
2019 i Odense
U17-DM-kvalifikation spilles 15.-17. marts 2019 i
Aalborg
U13-JM spilles 16.-17. marts 2019 i Frederikshavn
U13-SM spilles 16.-17. marts 2019 i Herlev
U15-DM spilles 22.-24. marts 2019 i Esbjerg
U13-DM spilles 29.-31. marts 2019 i Hvidovre
U17-DM spilles 29.-31. marts 2019 i Rødovre
U18-landsholdet samles til træningslejr d. 6.-13.
april, inden de spiller VM i Grenoble, Frankrig d.
14.-20. april 2019.
I april spiller seniorlandsholdet desuden testlandskampe på hjemmebane mod Sverige og Finland
frem mod VM. Disse kampe spilles på følgende datoer og lokationer:
11. april kl. 19.00 i Aalborg (Danmark-Finland)
13. april kl. 15.30 i Vojens (Danmark-Finland)
17. april kl. 19.00 i Odense (Danmark-Sverige)
18. april kl. 15.00 i Rødovre (Danmark-Sverige)

