DIU’s Nyhedsbrev #8 – Juni 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 junis nyheder
Kalenderen den kommende tid
Selvom der i disse dage ikke er meget ishockey på
isen, så sker der alligevel mange ting udenfor isen,
som har indflydelse på ishockeyen næste sæson. I
nedenstående kan I få et overblik:
15. juni 2019 – Repræsentantskabsmøde i Odense
21.-23. juni 2019 – Kursus: Træningslære B i
Odense
25. juni 2019 – Istidskoordinatormøde i Odense
Her er det vigtigt, at alle klubber er repræsenteret,
da vi skal løfte ’opgaverne’ i fællesskab! Istidskoordinatormødet er god forberedelse af kommende sæson, da de aftalte ting fra Repræsentantskabsmødet effektueres. Vel mødt!
Af sportslige aktiviteter sker der følgende den
kommende tid:
14. og 16. juni 2019 afholdes der U16-testsamlinger for de spillere, der i denne sæson har været en

7. juni 2019
del af U15-unionsholdet og som næste sæson skal
spille U16. Det vil sige spillere født i 2004. Testene
afholdes henholdsvis i Herning og Rødovre
16. juni 2019 afholdes der fysiske test for U14 og
U15 – Øst, mens der allerede har været afholdt fysiske test for disse hold i Vest.
17.-27. juni 2019 afholdes der regionale fysiske
test i DIU’s kraftcentre fra U17-U20.
27.-30. juli 2019 afholdes der Metal Development
Camp for U16, U17 og U18 i Herning.
Som tidligere år er det et tilbud for kommende
U16-spillere – spillere født i 2004. Læs mere om
campen her:
http://ishockey.dk/wp-content/uploads/2019/06/mdc-camp-2019.pdf

DIU’s kontor holdes desuden ferielukket i perioden
fra 1. juli til og med søndag d. 21. juli 2019
________________________________________
Minibander til zoneopdeling af ishockeybane
På det årlige Ungdomsmøde besluttede klubberne, at U7, U9 og U11 fra næste sæson skal spille
på zoneopdelte baner og på tværs. Det afgøres endeligt på Repræsentantskabsmødet d. 15. juni

2019, men her er et bud på, hvor banderne kan
købes, og hvad de koster. Minibanden er fra det
finske firma VEPE, som blandt andet leverede banderne til A-VM i Danmark sidste år.
Banden er 20 cm høj, hvert bandeelement er tre
meter langt. Prisen er 18.500 kr. Prisen for et rack
for opmagasinering er 2.500 kr.
Alle priser er ex. moms og forsendelse fra VEPE i
Finland
Kontakt Lars Bøsbak på tlf. 20772077 eller mail:
lb@multidome.dk for at høre mere.
I den forbindelse vil DIU slå endnu et slag for de
fonde og puljer, som det er muligt at søge støtte
hos netop til sådanne formål som disse:
Spar Nord Fonden - Læs mere og ansøg her:
https://www.sparnordfonden.dk/ansoeg-sparnord-fonden.aspx
Poul Erik Bech Fonden – Læs mere og ansøg her:
https://www.poulerikbechfonden.dk/det-stoetter-vi/
Nordea Fondens Lokalpulje – Læs mere og ansøg
her:
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr

Grib Pucken boostes
I de sidste uger inden skolesommerferien booster
og sætter vi (igen) ekstra fokus på skolematerialet

Grib Pucken. Det gør vi, fordi mange skolelærere i
denne periode planlægger kommende skoleår. På
den måde håber vi, at endnu flere vil benytte sig
af skolemateriale – samt at vi vil få endnu flere at
se i skøjtehallerne – hvad enten det er som publikum til en Metal Liga-kamp eller på isen i en
idrætstime.
Læs mere om skolematerialet her:
http://gribpucken.dk/

