Nyhedsbrev #9 – August 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 nyhederne for august
Velkommen til nye medarbejdere i DIU
Efter en god sommerferie er alle ansatte nu tilbage
på kontoret i Idrættens Hus i Brøndby. Her kan vi
også byde velkommen til DIU’s nye administrationselev Marie Louise Balling, som især skal hjælpe
sportsafdelingen med de administrative opgaver.
Derudover byder vi også velkommen til sportsafdelingens nye sportsmanager Thomas Madsen,
som skal arbejde tæt sammen med talentchef Olaf
Eller. Thomas har sin første dag i DIU d. 15. august.
2019.
Marie Louise kan fremadrettet kontaktes på
mlb@ishockey.dk og tlf. 26810459.
Thomas kan kontaktes på tma@ishockey.dk og tlf.
25392402.

8. august 2019
Hockey Stars
Fredag d. 9. august samles flere NHL-stjerner i
Rødovre Centrum Arena til årets ishockeyoplevelse – Hockey Stars!
Hockey Stars er en turnering, hvor NHL-spillerne
Lars Eller, Mikkel Bødker og Frederik Andersen stiller op for deres hjembyer. Rødovre Mighty Bulls,
Aalborg Pirates, Herning Blue Fox og Malmö Redhawks møder hinanden i et tre mod tre showformat. Derudover byder aftenen også på skill challenges og mange andre overraskelse.
Billetter kan stadig købes på https://shop.mightybulls.dk/arrangementer/hockeystars2019 og alt
overskud går til ungdomsarbejdet i dansk ishockey.
________________________________________
Kurser
Sæsonens kurser er allerede meldt ud på mail til
alle klubber og på hjemmesiden, men her er lige
en kort opsummering af, hvilke kurser og hvornår
de bliver afholdt:

Det eksisterende samarbejde DIU har med journalist Michael Søvsø er desuden udvidet, så han nu
dækker en betydelig større del af Metal Ligaen.

1. september 2019 - Grundkursus i Hvidovre - sidste tilmeldingsfrist d. 16. august 2019.

________________________________________

14. september 2019 - Grundkursus i Silkeborg –
sidste tilmeldingsfrist d. 30. august 2019.

5.-6. oktober 2019 - BU1-kursus i ØST – sidste tilmeldingsfrist d. 20. september 2019.
10.-12. januar 2020 - BU2-kursus – sidste tilmeldingsfrist d. 23. december 2019.
1.-2. februar 2020 - BU1-kursus i VEST – sidste tilmeldingsfrist d. 17. januar 2020.
Træningslære A og Træningslære B afholdes i
maj/juni 2020.
Klubber, der er interesseret i bestemte kurser, eller interesseret i at afholde bestemte kurser kan
kontakte Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk for at
høre om muligheder.
Læs også mere om pris på hjemmesiden:
http://ishockey.dk/den-kommende-saesons-kurser-2018-2019/
________________________________________
Kalender den kommende tid:
Som altid er der mange opstartsaktiviteter i august
og september – her er listet aktiviteterne for august og starten af september.
9.-11. august afholder alle dommerne deres opstartsseminar i Brøndby, hvor de bl.a. skal igennem forskellige fysiske tests, regeltest, videosessioner omkring situationer fra sidste sæson og emner som ledelse og kommunikation.

10. august afholdes der camp for landsholdsmålmænd på U15-U17 i Odense. Dette styres af Theis
Møller Hansen.
13. og 14. august afholdes der LØVE-inspirationsmøder i henholdsvis Brøndby og Silkeborg. Her
mødes klubbernes løveskole-ansvarlige til inspirationsoplæg fra Årets LØVE-klub nummer 1 og 2 –
henholdsvis Gentofte Stars og Silkeborg Skøjteløberforening. Klubberne får også inputs om rekruttering og fastholdelse generelt og et særligt fokus
på den kommende Ishockeyens Dag (tidligere
LØVE-dag), som for de fleste klubber afholdes i
weekenden 7.-8. september 2019. I denne weekend (fredag d. 6. september) er der også opstart i
Metal Ligaen, hvilket betyder, at vi kan sætte ekstra fokus på ishockey denne weekend.
17. august afholdes det årlige Face-off-seminar for
alle klubbernes trænere fra U15 til 1. division og
liga – her kommer bl.a. inputs fra InStat, og tidligere landsholdstræner i håndbold, Gudmundur
Gudmundsson, kommer og holder oplæg med
overskriften: ”Sådan bygger man et vinderhold”.
Samme dag dyster to spillere fra hver ligaklub om
at blive årets Ironman. Her testes de i forskellige
discipliner – både off ice og on ice. Vinderen kan
tage 25.000 kr. med hjem til sit hold.
Man er velkommen til at komme og overvære de
forskellige test. Det hele foregår lørdag d. 17. august på Odense Isstadion – testene starter kl. 10,
og der er præmieoverrækkelse kl. kl. 16.

18. august får de U17-, U18-, og U20-spillere, der
meldte afbud til landsholdsaktiviteter i slutningen
af juli nu muligheden for at vise deres yderst vigtige fysiske formåen, hvis de vil være med på
landshold den kommende sæson. Dette gør de
ved at gennemføre de fysiske test, som camp-deltagerne allerede har været igennem sidst i juli. For
spillere øst for Storebælt er det kl. 10-14 i Hvidovre, for spillere vest for Storebælt er det kl. 11-15
i Herning.
18. august samles U18-landsholdet i Hvidovre, og
den 19. august kl. 13 spiller holdet mod det svenske U20-klubhold HV71. Herefter drager de til
Frankrig for at spille testkampe mod Frankrig d.
22.-24. august.
18. august er der også endagssamling for U15-unionshold. U15 Øst samles i Rødovre, mens U15 Vest
samles i Odense.
24. og 25. august samles landsholdene U16 Vest
og U17 Vest i Herning, og U16 Øst og U17 Øst på
Amager.
24.-25. august afholdes også sæsonens første puljeturneringer for U13.1, U15.1 og kvinderne. Puljeturneringen for U13.1 afholdes i Odense,
U15.1A-puljeturneringen afholdes i Rødovre,
U15.1B-puljeturneringen spilles i Herning, mens
kvindernes puljeturnering spilles i Hvidovre.
1. september er der igen endagssamlinger for U14og U15-unionsholdene. U14 Øst, syd samles i

Hvidovre, U14 Øst, nord samles i Rungsted. U14
Vest, nord samles i Aalborg, U14 Vest, syd samles
i Esbjerg, mens U15 Vest er i Frederikshavn og U15
Øst er i Rungsted.
4. september afholder DIU event for inviterede og
pressen i forbindelse med tildelingen af Canadian
Ambassador’s Cup til Årets spiller i Metal Ligaen.
Endvidere offentliggøres også BT’s Gyldne Fløjte
fra sæsonen 2018/19. Eventen foregår på den canadiske ambassade i København fra kl. 13.30 –
15.00.
27. september afholdes der desuden det årlige
kraftcenterseminar, hvor klubber, DIU og kommunerne mødes for at drøfte det nuværende setup
og muligheder for udvikling på området. Dette foregår i Gigantium i Aalborg med et program fra kl.
10-16.

