DIU’s Nyhedsbrev #7 – Maj 2019
5147 ishockeyspillere i Danmark
I starten af april blev DIU’s medlemstal offentliggjort, og vi er stolte af, at vi for første gang nogensinde er over 5000 spillere. Der har været en
jævn stigning i alle aldersgrupper på ca. 5% hvert
år de seneste fem år, men det er især pigerne/kvinderne, der er steget det seneste år.
50% af de nye medlemmer er nemlig piger/kvinder.
Hvis du vil vide mere om medlemstallene, kontakt da udviklingskonsulent Christina Benn på
cbe@ishockey.dk

Ungdomsmøde 2019
Tirsdag d. 30. april blev det årlige Ungdomsmøde
afholdt i Odense med alle klubber repræsenteret.
Det var en aften med god ro og orden og med
forslag, der skal være med til at styrke dansk ishockey fremadrettet. De forslag som på Ungdomsmødet er blevet stemt for, tages med til Repræsentantskabsmødet, hvor de så endeligt vedtages. Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag
d. 15. juni i Odense. Lørdagen efter repræsentantskabsmødet (d. 22. juni 2019) vil den endelige plan for sæsonen 2019/2020 blive fastlagt på
det årlige istidskoordinatormøde - så husk at
sætte kryds i kalenderen på disse datoer.

Konsulentbesøg
Mange klubber har i disse måneder afholdt generalforsamling og for nogle betyder det, at der er
kommet nye bestyrelsesmedlemmer, der nu skal i
gang med at planlægge den kommende sæson.
En opfordring i den forbindelse er at tage fat i Udviklingskonsulent Christina Benn, hvis I ønsker besøg f.eks. med henblik på at få nye inputs til den
kommende sæson. Christina kan f.eks. hjælpe
med facilitering af processer, hvor udvikling kommer i fokus. Det kan f.eks. være:
✓
✓
✓

Hvordan rekrutterer vi flere børn til U7?
Hvordan plejer vi vores frivillige?
Hvordan arbejder og udvikler vi på fællesskabet i klubben?
✓ Og meget mere
Skriv eller ring til Christina for at høre om mulighederne på cbe@ishockey.dk eller på tlf.
60763391
DIU’s sportslige aktiviteter i maj og over sommeren
I maj spiller seniorlandsholdet VM i Slovakiet. De
spiller på følgende dage og tidspunkter:
11. maj 2019 kl. 12.15 - Danmark-Frankrig
12. maj 2019 kl. 16.15 - Danmark-Tyskland
14. maj 2019 kl. 16.15 - Danmark-England
16. maj 2019 kl. 20.15 - Finland-Danmark
18. maj 2019 kl. 12.15 - Danmark-USA
20. maj 2019 kl. 20.15 - Canada-Danmark
21. maj 2019 kl. 16.15 - Slovakiet-Danmark
Se mere på IIHF’s hjemmeside:
https://www.iihf.com/en/events/2019/wm

Desuden afholdes der fysiske test for de kommede landshold og unionshold:
U18: 5.-6. maj 2019 i henholdsvis Herning og København
U16: 12.-13. maj 2019 i henholdsvis Herning og
København
U14/U15 Vest-Nord (Aalborg, Frederikshavn, Herning og Aarhus): 2. juni 2019 i Aalborg
U14/U15 Vest-Syd (Vojens, Esbjerg, Silkeborg og
Odense): 2. juni 2019 i Odense
U14/U15 Øst: 16. juni 2019 i København
På målmandsområdet afholdes der både kursus
og camp henholdsvis d. 12. maj 2019 i Ørestaden
og 19. maj 2019 i Rødovre.
Til sommer vil der være Metal Development
Camp for U16, U17 og U18 i Herning d. 27.-30. juli
og camp for U18-pigerne og seniorkvinderne d.
2.-4. august i Vojens. U20 har camp i Odense d.
3.-4. august.

