
 

 

 

 

Nyhedsbrev #11 – Oktober 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 oktober   

 

U16-landsholdet til Ungdoms-OL 

De seneste uger har vi indsamlet en masse infor-

mation fra landets U16-spillere og dets ledere, da 

de i dagene 16.-23. januar 2020 skal til Ungdoms-

OL i Lausanne i Schweiz. Deltagelsen sker på bag-

grund af deres placering på verdensranglisten.  

 

Turneringen afvikles i to puljer, og Danmark mø-

der hhv. Rusland og Canada i puljespillet. Finland, 

Schweiz og USA er placeret i den anden pulje.  

 

Nummer 1 og 2 fra hver pulje kvalificerer sig til se-

mifinalerne. Det bliver første gang nogensinde, at 

Danmark er med ved de internationale ungdoms- 

olympiske lege, der overordnet tæller atleter mel-

lem 15 og 18 år. Danmark har tidligere deltaget i 

en europæisk pendant til legene i 2005.  

Den endelige OL-trup udtages medio december.  

 

 

 

 

 

4. oktober 

 

World Girls’ Ice Hockey Weekend  

Søndag d. 6. oktober 2019 afholder Silkeborg Skøj-

teløberforening og Copenhagen Falcons hvert de-

res arrangement med fokus på piger i ishockey. 

Det gør de i forbindelse med IIHF’s World Girls’ Ice 

Hockey Weekend (WGIHW), som er et worldwide 

rekrutteringsevent.  

I DIU bakker vi op om de to arrangementer og glæ-

der os til at se endnu flere piger i hallerne fremad-

rettet.  

 

________________________________________ 

 

U7-U11 – fordelene ved at spille på tværs  

I DIU er vi glade for, at U7-, U9- og U11-turnerin-

gerne endelig kører efter de relativt store format-

ændringer, der blev besluttet efter Ungdomsmø-

det og Repræsentantskabsmødet i forrige sæson.  

For at tydeliggøre hvilke fordele, der er ved at 

spille ishockey på tværs hos vores yngste spillere, 

er der, med stor inspiration fra USA Hockey, lavet 

en plakat, som I med fordel kan printe og hænge 

op i skøjtehallerne.  

Plakaten kan hentes i pdf via dette link: 

http://ishockey.dk/wp-content/uplo-

ads/2019/10/u7-u9.pdf 
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Placeringer for denne sæsones DM’er og stævner 

 

Vi har fået placeret de fleste DM’er og stævner for 

sæsonen – se herunder hvor og hvornår 

 

DM’er 

U13-DM spilles 27.-29. marts 2020 i Vojens 

 

U15-DM spilles 20.-22. marts 2020 i Herlev 

 

U17-DM-kvalifikation spilles 13.-15. marts 2020 i 

Vojens 

 

U17-DM spilles 27.-29. marts 2020 i Aalborg 

 

U20-DM-kvalifikation spilles 14.-16. februar 2020 

Bedst placerede i hver division kan søge om værts-

retten 

 

U20-DM spilles 21.-23. februar 2020 i Frederiks-

havn 

 

Kvinde-DM-kvalifikation spilles 6.-8. marts 2020 

Her afventes stadig ansøgninger – skriv til Dorthe 

Nøhr på dnr@ishockey.dk, hvis interesse for at 

afholde. 

 

Stævner 

U13.2-landsmesterskab spilles 17.-19. januar 2020 

i Gentofte 

 

U13-JM og U13 spilles 13.-15. marts 2020 i Esbjerg 

 

 

U13-SM spilles 13.-15. marts 2020 

Her afventes også stadig ansøgninger – skriv til 

Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk, hvis interesse 

for at afholde.  

 

U15.2-landsmesterskab spilles 17.-19. januar 2020 

i Herning 

 

________________________________________ 

  

Bevæg dig for livet - konference 

DIF og DGI inviterer alle idrætsforeninger til kon-

ference i henholdsvis DGI-byen i København d. 2. 

november og i Messecenter Herning d. 4. januar 

2020. På konference kan I komme hjem med ny vi-

den rettet mod velkendte udfordringer i idrætsfor-

eninger – og det er helt gratis at deltage.   

På dagsorden er der følgende:  

- TrygFonden og Nordea-fonden deler tips 

til den gode fondsansøgning 

- Sådan tiltrækker I flere medlemmer – og 

fastholder de nuværende 

- Bliv inspireret af adfærdsdesign og løft 

klubben til nye højder 

- Do´s and dont´s, når det kommer til din 

forening på Facebook – og meget mere 

  

Læs mere på deres Facebook-begivenhed her: 

https://www.face-

book.com/events/741572943026575/ og tilmeld 

jer her:  

https://www.tilmeld.dk/Bevaegdigforlivet/vel-

kommen-til-bevaeg-dig-for-livet-konferen-

cen.html 
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DIF og DGI’s Foreningspulje … 

… uddeler hvert år 44 millioner kroner til idræts-

foreninger i Danmark, og I kan også søge! Her er 

lidt om, hvad man kan søge til, og hvad man ikke 

kan søge til: 

Formålet med Foreningspuljen er at støtte hverda-

gens fællesskaber og skabe rum til udvikling i 

idrætsforeningerne. På den baggrund kan forenin-

ger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, 

selvstændigt og afgrænset projekt. Foreningspul-

jen støtter både projekter, der vedrører forenin-

gernes grundlæggende virke og eksisterende akti-

viteter, og projekter, der udvider foreningernes 

aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet. 

Der kan søges i beløbskategorierne 0-30.000 kr. 

(med løbende ansøgningsfrist) og i 30.001-

300.000 kr. (ansøgningsfrist d. 31. oktober 2019). 

I behandlingen af ansøgninger i beløbskategorien 

30.001-300.000 kr. prioriteres støtte til ambitiøse 

og målrettede udviklingsprojekter med fokus på at 

aktivere flere danskere og øge foreningernes til-

gængelighed og synlighed i det omkringliggende 

samfund.  

Det er en meget bred definition, så der kan søges 

til mange forskellige projekter i denne pulje. Dét 

som Foreningspuljen ikke støtter er:  

- Færdige projekter og allerede foretagne 

investeringer 

- Rene elitesatsninger 

- Faste driftsmæssige udgifter. Herunder 

trænerløn, spilletøj/dragter, faste lokale-

udgifter og turneringsgebyr 

- Kontingentdækning eller -reduktion 

- Sportsrejser eller sociale udflugter 

- Personligt/individuelt ejet udstyr 

 

Læs mere og ansøg her: https://www.dgi.dk/for-

eningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-

dif-og-dgi-s-foreningspulje 

 

________________________________________ 

 

Kalender den kommende tid 

Her er aktiviteterne for oktober:  

 

5. oktober – Endagssamling for U14-unionshold i 

henholdsvis Frederikshavn, Silkeborg og Herlev  

 

5. oktober – Endagssamling for U15-unionshold i 

henholdsvis Esbjerg og Herlev 

 

5. oktober – Endagssamling for U18-kvindelands-

holdet i Rødovre 

 

5.-6. oktober – BU1-kursus i Hvidovre 

 

10. oktober – Formands- og Sportschefsmøde – 

Vest – Hos Herning Ishockey Klub  

 

11.-13. oktober – U16- og U17-landsholdssamling 

i Vojens 

 

27. oktober – U20-landsholdet spiller mod Odense 

Bulldogs kl. 18 i Odense  

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje

