DIU’s Nyhedsbrev #6 – April 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 aprils nyheder
Kursuskalender frem mod sommeren
DIU har fået mulighed for at afholde lidt flere kurser i indeværende sæson. Kurserne afholdes alle
hos Copenhagen Falcons. Kurserne samt dato og
tilmeldingsdato ses nedenfor.
28. april 2019 – Grundkursus
Bemærk! Tilmeldingsfrist fredag d. 5. april 2019
4.-5. maj 2019 – BU1
Tilmeldingsfrist fredag d. 19. april 2019
12. maj 2019 – Målmand 1
Tilmeldingsfrist fredag d. 26. april 2019
25—26. maj 2019 – Træningslære A
Tilmeldingsfrist fredag d. 10. maj 2019
Vi planlægger desuden også Træningslære B d.
21.-23. juni 2019 med tilmeldingsfrist fredag d. 7.
juni 2019. Lokation er endnu ikke besluttet.

3. april 2019
Brug tidligere tilsendte tilmeldingsblanket og send
til Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk
Læs mere uddybende om kurserne og find priserne her:
http://ishockey.dk/den-kommende-saesons-kurser-2018-2019/
________________________________________
Endnu en mulighed for at søge økonomisk støtte
Toms Guldpulje er er nyt samarbejde mellem Toms
og Danmarks Idrætsforbund. Toms Guldpulje giver
i år 2 mio. kroner til at få flere familier ud og røre
sig. Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte til
idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Det kan både være gennem
nye initiativer og eksisterende aktiviteter. Aktiviteterne skal dog finde sted i perioden 9. september
2019 til og med 31. august 2020.
Toms Guldpulje uddeler bevillinger på op til
20.000 kr. og er åben fra 1. april til 31. august
2019.
Der kan søges penge til:
- Idræt sammen med børnene
- Samme idræt som børnene
- Anden idræt samme sted som børnene
- Det sociale i familieidræt

Læs meget mere og find ansøgningsskema her:
https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/tomsguldpulje

spille fra d. 7.-13. april. De spiller mod andre nationer som Slovakiet, Italien, Ungarn, Østrig og
Norge.

______________________________________

Ligeledes mødtes seniorlandsholdet også i træningslejr mandag d. 1. april, inden de spiller VM i
Slovakiet til maj. Træningslejren indbefatter desuden testlandskampe på hjemmebane mod Sverige
og Finland. Disse kampe spilles på følgende datoer
og lokationer:
11. april kl. 19.00 i Aalborg (Danmark-Finland)
13. april kl. 15.00 i Vojens (Danmark-Finland)
17. april kl. 19.00 i Odense (Danmark-Sverige)
18. april kl. 15.00 i Rødovre (Danmark-Sverige)

Dommerrekrutteringskampagne
Dommerklubben kører for tiden en kampagne
med fokus på rekruttering til dommergerningen.
Læs mere om hvordan man bliver ishockeydommer her:
http://ishockeydommer.dk/
________________________________________
DIU’s sportslige aktiviteter i april
I denne måned spiller flere af landsholdene turneringer. Se nedenfor:

Find billetter til kampene her:
http://ishockey.dk/a-landsholdet/

U16-landsholdet tog mandag d. 1. april afsted til
seksnationersturnering i Romanshorn i Schweiz.
Her skal de onsdag d. 3. april spille mod værtsnationen, og torsdag d. 4. april skal de spille mod Østrig. Hvem de herefter skal møde afgøres efter puljekampene.

Vigtige sommerdatoer
Datoerne for Dansk Metals Development Camps
er nu fastsat som følger:
• U16, U17 & U18 afholdes den 27.-30. juli
2019 i Herning.
• U18-piger & kvindelandsholdet afholdes
den 2.-4- august 2019 i Vojens.
• U20-landsholdets første camp mod VM afholdes den 3.-4 august i Odense.

U18-landsholdet samles til træningslejr d. 6.-13.
april, inden de spiller VM i Grenoble, Frankrig d.
14.-20. april 2019. Til VM spiller de mod Norge,
Ukraine, Frankrig, Tyskland og Kasakhstan.
Kvindelandsholdet samledes lørdag d. 30. marts til
VM-forberedelse i Amager og drager mod VM i Budapest, Ungarn torsdag d. 4. april. Her skal de

U16-holdet er som tidligere en tilmeldingscamp,
og pige-/kvindesamlingerne er nye camps og samtidig en del af satsningen her.
Mere information om dette kommer i løbet af foråret.

