
 

 

 

 

Nyhedsbrev #10 – September 2019 

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions ny-

hedsbrev. 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 september  

 

Trænerlegitimation 

DIU’s trænerlegitimation er med til at sørge for, at 

trænere er uddannede, når de underviser børn og 

unge ude i klubberne. Og det er nu tid til at sende 

denne oversigt ind til DIU, så vi kan sikre, at træ-

nerne har det rigtige uddannelsesniveau inden for 

ishockey. Se her hvilke uddannelser, det kræver at 

have på de forskellige niveauer:  

http://ishockey.dk/traener-legitimation/ 

 

DIU’s Administrationselev Marie Louise Balling har 

udsendt mail herom d. 28. august, og der er dead-

line for tilbagemelding d. 10. september. Skulle 

nogle af jeres trænere mangle de konkrete kurser, 

som de skal have på de forskellige årgange, kan de 

stadig nå at tilmelde sig nedenstående kurser:  

BU1 Øst:  5.-6. oktober 2019 

BU1 Vest:  1.-2. februar 2020 

BU2:  10.-12. januar 2020 

 

Læs mere på hjemmesiden om kurserne her:  

http://ishockey.dk/den-kommende-saesons-kur-

ser-2018-2019/ 

6. september 2019 

 

Nye bander skal øge spillernes sikkerhed 

DIU udsendte primo 2017 et varsel til alle ”skøjte-

halskommuner” med frister for opsætning af nye 

fleksible bander i hallerne af hensyn til spillernes 

sikkerhed. Kommuner har taget pænt imod denne 

information, selvom det er en bekostelig affære. 

For Metal Liga-klubbernes arenaer er fristen sæ-

sonstarten i 2020, altså om nøjagtigt ét år, og for 

øvrige haller er det 2021. 

DIU tager i løbet af efteråret nu kontakt til de sid-

ste kommuner, som vi endnu ikke har hørt fra, så-

dan vi sikrer, at der hurtigst muligt implementeres 

fleksible bander i flest mulige haller så hurtigt som 

overhovedet muligt. 

 

________________________________________ 

 

Opdatering af ATK  

I de næste par måneder har DIU projektansat 

Lasse Thomsen (som udover at være idrætsuddan-

net, også er et kendt ansigt i de danske ishockey-

klubber) til at lave en komplet revidering af DIU’s 

Aldersrelateret Træningskoncept (ATK). På alle 

DIU’s kurser og uddannelser undervises der ud fra 

ATK-princippet, og det er derfor essentielt at op-

datere denne med den nyeste viden på området. 

ATK’en implementeres på DIU’s kurser og uddan-

nelser samt i klubberne i foråret 2020. 

Hvis der skulle være spørgsmål til arbejdet, er I vel-

komne til at kontakte Udviklingskonsulent 
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Christina Lissa Benn på cbe@ishockey.dk eller tlf. 

60763391, eller kontakte Projektmedarbejder 

Lasse Thomsen på lth@ishockey.dk eller tlf. 

28728201. 

 

________________________________________ 

  

 

Sidelinjen – en hjemmeside for sportsforældre 

Som træner eller leder i en klub oplever I måske, 

at det nogle gange kan være svært at svare på 

spørgsmål fra forældre om, hvordan de bedst mu-

ligt støtter deres barn i deres sport. Det kan denne 

hjemmeside og online service måske hjælpe med.   

 

På ’Sidelinjen – støt dit barns talent’ kan forældre 

helt gratis få konkrete værktøjer til, hvordan de 

hjælper deres barn igennem svære følelser, f.eks. 

manglende selvtillid eller dét at håndtere neder-

lag. Forældre kan få råd til, hvad de gør når deres 

barn lukker i og ikke vil tale, oplever skadesperio-

der eller andre udfordringer. De får også guides til, 

hvordan man træffer de svære valg om f.eks. skole 

og fremtid. Derudover indeholder Sidelinjen en 

masse viden om kost, sundhed og krop med speci-

fikt fokus på det unge talent.  

 

Servicen er gratis og består af en lang række artik-

ler og podcasts. Derudover får man også adgang til 

et lukket forum, hvor man kan sparre med andre 

forældre i samme situation som én selv. 

 

Læs mere her: 

www.mentalmotion.dk/sidelinjen 

Offentlig kalender 

DIU har på ishockey.dk lavet en offentlig kalender, 

så klubberne altid har mulighed for at se sæsonens 

begivenheder. I kalenderen er der både sportslige 

aktiviteter, samt mere kluborienterede aktiviteter 

som f.eks. Ishockeyens Dag, Formands- og Sports-

chefsmøde, kurser og lignende.  

På nuværende tidspunkt er der indlagt begivenhe-

der frem til januar 2020, men kalenderen bliver 

fuldt opdateret indenfor nærmeste fremtid. 

Den offentlige kalender erstatter ikke mails om 

DIU’s aktiviteter, men gør det muligt for klubberne 

at planlægge mere langsigtet.  

Hvis det, mod forventning, alligevel bliver nødven-

digt at ændre en dato på en begivenhed, vil I blive 

orienteret herom på mail. 

Kalenderen kan findes via dette link:  

http://ishockey.dk/events/ 

 

Ellers findes den frem under ”Nyheder” på hjem-

mesidens øverste faner. Vi fortsætter også med et 

udsnit af kalenderen for den kommende tid her i 

nyhedsbrevet. 

 

________________________________________ 

 

Kalender den kommende tid 

Her er aktiviteterne for september og starten af 

oktober:  

7.-8. september afholder klubberne Ishockeyens 

Dag (tidligere LØVE-dag), som er sæsonens første 

rekrutteringsweekend. I denne weekend sættes 

der ekstra fokus på rekruttering af de yngste 
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igennem fælles markedsføring. Desuden sørger 

klubberne for ekstra hænder til at hjælpe de nye, 

låneudstyr og en masse andet. 

Husk endelig at lade alle i klubben vide, at der er 

Ishockeyens Dag, så rygtet kan spredes.   

14. september er der Grundkursus i Silkeborg 

 

14.-15. september afholdes sæsonens første pulje-

turneringer – henholdsvis U13.2 i Aalborg og 

Odense og U15.2 i Rungsted og Gladsaxe 

 

27. september afholdes det årlige kraftcenterse-

minar, hvor klubber, DIU og kommunerne mødes 

for at drøfte det nuværende setup og muligheder 

for udvikling på området. På programmet er der 

bl.a. drøftelser af inddeling og graduering af DIU’s 

kraftcentre, samt oplæg fra Team Danmark om 

’Dual career’ i et ishockeyperspektiv. 

Dette foregår i Gigantium i Aalborg fra kl. 10-16. 

 

30. september – Formands- og Sportschefsmøde – 

Øst – På DIU’s kontor i Idrættens Hus 

 

10. oktober – Formands- og Sportschefsmøde – 

Vest – Hos Herning Ishockey Klub  

Invitation er sendt ud. 

    


