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Introduktion 

Dette dokument indeholder konkrete anbefalinger og retningslinjer for en god afholdelse af en LØVE-cup. 

Dokumentet er tiltænkt som en hjælp og tjekliste for, hvad du som klub, LØVE-ansvarlig, træner eller holdle-

der kan gøre i arbejdet før, under og umiddelbart efter en LØVE-cup, for at I, samt deltagende børn og for-

ældre kan få den bedst mulige oplevelse med de første rigtige stævner, som børnene deltager i.  

 

Anbefalinger og tjekliste 

Overvejelser i klubben før LØVE-cup - Klubben kan sørge for: 

 At udpege én ansvarlig kontaktperson, som skal kunne kontaktes på mail af de andre klubber 

 At udsende invitation fire uger forinden LØVE-cuppen til de andre klubber indeholdende tid, sted og 

tilmeldingsfrist (tilmeldingsfrist bør være 10 dage inden afholdelse) 

 At udsende kampprogram til de deltagende klubber + DIU’s turneringsansvarlige senest en uge inden 

afholdelse 

o Man kan med fordel bruge appen ”Tourney – Tournament helper”, der kan hjælpe med at 

lave kampprogram afhængigt af hvor mange hold, der er med (HUSK i planlægningen af kam-

pene at have så korte pauser som muligt. Der bør maksimum være en time mellem to kampe 

for et hold. Holdene kan sagtens spille to kampe i træk, hvis nødvendigt). 

 At sørge for ’personale’/frivillige kræfter før og under LØVE-cuppen, f.eks. til:  

o Dommere (Der desuden bør være 13 år eller U15-spiller, men som minimum to år ældre end 

spillerne på banen. Hvis yngre end de 13 år, skal der også være en voksen på isen. Dommerne 

må til gengæld gerne vejlede børnene på isen, så de får en god oplevelse)  

o Bagning af f.eks. boller og kage 

o At stå i boden/kiosken 

o At hjælpe i køkkenet: smøre boller, skære frugt osv.  

o At hjælpe i boksen med tidtagning 

o Bestilling af medaljer  

 At orientere de deltagende klubber om omklædningsrum og andet praktik på dagen 

 At ophænge skilte, så klubberne kan se, hvilke omklædningsrum de kan benytte  
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Overvejelser i klubben under LØVE-cup - Klubben kan sørge for: 

- At have en kontaktperson, som de andre klubber kan spørge til råds på dagen  

- Opstilling af bander 

- At sørge for boller, frugt og saftevand til alle deltagende klubber – sættes i omklædnings-

rummene 

- Medaljeuddeling  

 

Overvejelser i klubben efter LØVE-cup - Klubben kan sørge for: 

- At udsende ”Tak for en god LØVE-cup”-besked til de deltagende hold 

- At evaluere internt (og evt. eksternt) på LØVE-cuppen og dermed tilrette ’protokol’ for næste 

afholdelse  

- Oprydning 

 

Love og turneringsbestemmelser kan findes her: http://ishockey.dk/dius-love-og-turneringsbestemmelser/ 

 

HUSK desuden, at der ikke tælles mål på nogen form for scoretavle. En eventuel halspeaker må heller ikke 

annoncere scoringer under en kamp.  

 

Dette er DIU’s Bredde- og Ungdomsudvalgs politik om brugen af livescore under LØVE-cup: 

- LØVE-cups er børnenes første stævner og kampe (fokus skal være på leg og ha’ det sjovt) 

- Det er slet ikke muligt at benytte livescore, da der spilles flere kampe på samme tidspunkt 

på isen 

- Der spilles ikke om noget, og derfor skal forældre og trænere ikke opfinde dette 

- Klubben offentliggør ikke resultater på egen hjemmeside  

Den fulde politik kan desuden læses på DIU’s hjemmeside: http://ishockey.dk/politik-om-livescore/ 
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