
 

 

 

 

Nyhedsbrev #12 – November 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 november    

 

DIU’s skudprojekt 

To finske instruktører var i uge 44 i Danmark, hvor 

de instruerede både spillere og trænere on- og off-

ice i skudteknik. De deltagende og inviterede spil-

lere var fra DIU’s landshold fra U17 til senior og 

inddelt i forwards og backer. De finske trænere ar-

bejdede med spillerne om dagen og underviste 

trænerne om aftenen. Det hele med fokus på, at 

forbedre skud og afslutninger i den danske ishock-

eyverden. I alt deltog 90 spillere og 80 trænere. 

Sessionerne blev optaget og vil blive tilgængelige 

for klubberne. 

 

Skudprojektet har kunnet lade sig gøre efter en 

donation på 50.000 kr. til DIU fra overskuddet i for-

bindelse med Hockey Stars i august.  

 

________________________________________ 

 

 

Kommende kurser og oprettelse af lokale kurser 

Denne sæsons kurser er allerede planlagt og meldt 

ud, og det er stadig muligt at tilmelde sig. Disse er: 

5. november 

 

BU1-kursus d. 1.-2. februar 2020 Vest for Store-

bælt – sidste tilmeldingsfrist d. 17. januar 2020.  

 

BU2-kursus d. 10.-12. januar 2020 i Gentofte – sid-

ste tilmeldingsfrist er d. 23. december 2019. 

 

Hvis der skulle være ønske om flere kurser, som på 

nuværende tidspunkt ikke er i kursuskalenderen 

(f.eks. Grundkurset), kontakt da Udviklingskonsu-

lent Christina Benn på enten cbe@ishockey.dk el-

ler tlf. 60763391 for at høre nærmere om mulig-

heden for at planlægge og afholde et kursus lokalt. 

BEMÆRK: at det kun kan lade sig gøre, såfremt 

dato og tidspunkt passer instruktørerne, samt at 

der minimum er ti deltagere. 

Vi opfordrer desuden til, at kurserne forsøges at 

afholdes i foråret 2020, pga. implementeringen af 

den nye ATK. Kurserne kan dog godt planlægges 

allerede nu.    

 

________________________________________ 

 

Projekt Topdommer 

En gruppe unge dommere, som tidligt har vist 

både kompetencer og interesse for at blive liga- og 

IIHF-dommere har netop taget hul på år to af Pro-

jekt Topdommer - et projekt, der forsøger at give 

de unge talenter en genvej til toppen ved at ud-

danne dem på en lang række områder, som alle 

medvirker til at gøre dem til bedre dommere, uden 
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nødvendigvis at kunne relateres direkte til regler 

og powerplay, herunder kommunikation, leder-

skab, konfliktløsning m.m. 

 

I år leverer Projekt Topdommer endvidere dom-

mere til U20-landsholdets kampe mod fire jyske li-

gahold og dommere til U18-landsholdets hjemme-

baneturnering her i november. 

 

I oktober var topdommerne samlet i Aalborg un-

der temaet fysik og udover at teste en ny konditi-

ons- og restitutionstest, så blev de prøvet af i øvel-

ser med BlazePods, som kombinerer fysisk aktivi-

tet med beslutningstagning og reaktion samt ‘fald-

skærme’, quick-feet-stiger og en ni minutters eks-

trem hockeymålrettet workout til off-dagene.  

 

De var godt udmattede og de fire, der skulle i U20-

landsholdet mod Odense Bulldogs aftenen efter 

meldte om ret tunge ben. 

 

________________________________________ 

  

Skadet spiller 

Af og til opstår der skader i forbindelse med is-

hockeykampe på alle niveauer, og der er i den for-

bindelse en del skrevne og uskrevne regler for, 

hvordan dette håndteres. 

 

Husk derfor:  

 Ved tvivl om skadens omfang ringes straks 

112, og spilleren skal forblive liggende  

 At behandle den skadet spiller med re-

spekt. Det betyder, at der ikke hoveres, 

nedgøres eller grines af den skaderamte  

 Modstanderholdet skal omgående trække 

væk fra situationen  

 Det er god stil at undskylde, hvis uheldet 

er ude… og god stil at klappe staven i isen, 

når spilleren forlader banen  

 Det er som udgangspunkt dommeren, der 

kalder ledere på isen.   

 

Se i øvrigt DIU’s information om hjernerystelser 

på:  

http://ishockey.dk/hjernerystelse-hvad-goer-jeg/ 

 

________________________________________ 

 

Foreningsudvikling  

Som frivillig bestyrelse i en forening er der mange 

opgaver, og der skal både være plads til drift og 

udvikling. Ift. udvikling kan det være svært at vide, 

hvor man skal starte og slutte og i en travl hverdag 

bliver det derfor ofte driften, der fokuseres på.  

Hvis I har brug for sparring på, hvordan I kommer 

fra drift til udvikling, eller har brug for sparring på 

en konkret udfordring eller udviklingspotentiale, 

tag da gerne kontakt til Udviklingskonsulent Chri-

stina Benn på cbe@ishockey.dk eller tlf. 

60763391.  

Derudover har Danmarks Idrætsforbund lavet 

mange gode udgivelser om konkrete emner som 

f.eks. ”Godt møde – effektiv mødeledelse – aktive 

deltagere”, ”Medlemssucces – rekruttering og 
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fastholdelse” og mange flere: læs og download 

som pdf-filer her:  

https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/ud-

givelser/forening-s-og-s-ledelse 

 

Derudover har de lavet en side med værktøjer 

med en masse ’how to do’-guides. De indbefatter 

f.eks. ”Værktøjer til rekruttering og fastholdelse” 

samt ”Værktøjer til synlighed og anerkendelse”. 

Læs og få adgang til mange flere værktøjer her:  

https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer 

 

________________________________________ 

 

DIU’s Rekrutteringsudvalg  

I den kommende tid vil DIU nedsætte et Rekrutte-

ringsudvalg, hvis formål er at hjælpe Udviklings-

konsulent Christina Benn med sparring samt 

idégenerering på nye rekrutteringstiltag. Desuden 

vil Rekrutteringsudvalget bistå klubberne med 

rekrutteringsarbejde i praksis, når det er aktuelt, 

samt være med på årets store rekrutteringsdage 

Ishockeyens Dag. 

DIU vil udvælge de personer, som skal være en del 

af udvalget, men hører også gerne klubberne, om 

de har gode kandidater dertil. I så fald skriv gerne 

til Christina på cbe@ishockey.dk 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

Den nye Sportsafdeling i DIU 

Sportsafdelingen har nu fået konkretiseret deres 

opgaver, og fordelingen på de forskellige områder 

ser således ud: 

Talentchef Olaf Eller kan kontaktes på oel@is-

hockey.dk og tlf.: 21222071 om følgende emner: 

 Retningslinjer for DIU’s unions- & ung-

domslandshold 

 Trænerpåsætning af DIU’s unions- og ung-

domslandshold 

 U18- & U20-landsholdene 

 DIU’s Eliteklasser & Kraftcentre 

 DIU’s U18-pige- & kvindelandshold 

 

Sportsmanager Thomas Madsen kan kontaktes på 

tma@ishockey.dk og tlf. 25392402 om følgende 

emner: 

 

 DIU’s puljeturneringer 

 DIU’s trænerlegitimation 

 U16- & U17-landsholdene 

 Aldersrelateret træningskoncept (ATK) 

 Dansk Metal development- & high perfor-

mance camps 

 

Kontorelev Marie Louise Balling, som primært as-

sisterer Olaf og Thomas, kan kontaktes på mlb@is-

hockey.dk og tlf.: 26810459 om følgende emner: 

 Administrative spørgsmål om indkaldelse 

til juniorlandshold 

 Administrative spørgsmål om DIU’s uni-

onshold 

 Administrative spørgsmål om DIU’s elite-

klasser og kraftcentre 
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Kalender den kommende tid 

Her er aktiviteterne for november:  

 

2.-3. november – Samling for Kvindelandsholdet i 

Rødovre  

 

Uge 45 – Internationalt break og derfor samling for 

en række landshold, herunder: 

 

U16 og U17 - Metal high Performance Camp i Her-

ning d. 7.-10. november 

 

U18-kvinder – Firenationersturnering mod Italien, 

Ungarn og Slovakiet d. 6.-10. november i Italien 

med første træning i Odense d. 5. november  

 

U18 – Firenationersturnering mod Tyskland, Hvi-

derusland og Slovakiet d. 5.-10. november i hen-

holdsvis Ørestaden og Hvidovre 

 

U20 – Firenationersturnering mod Hviderusland, 

Østrig og Letland d. 5.-10. november i Hviderus-

land  

 

Kvinderne – Seksnationersturnering med Slova-

kiet, Kina, Ungarn, Norge og Frankrig d. 5.-10. no-

vember i Slovakiet. Danmark spiller mod Kina og 

Ungarn – og enten Slovakiet, Norge eller Frankrig 

afhængigt af resultatet efter de to første kampe  

 

Senior – Turnering mod Norge og Østrig d. 5.-10. 

november i Norge 

 

 

16.-17. november – Puljeturnering for U13.2 og 

U15.2 i henholdsvis Frederikshavn & Ørestaden, 

samt Esbjerg & Silkeborg  

 

17. november – U20-landsholdet spiller mod Her-

ning Blue Fox kl. 15 i Herning  

 

23.-24. november – Puljeturneringer for U13.1, 

U15.1 og Kvinderne i henholdsvis Vojens & Hvid-

ovre; Aalborg & Odense samt i Herlev 

 

30. november – Endagssamling for U18-kvinde-

landsholdet i Odense  

 

30. november-7. december – U20-landsholdet er 

samlet til træningslejr, inden de skal spille VM Di-

vision 1A i Hviderusland d. 8.-14. december   

 

 


