
 

 
 
 

Nyhedsbrev #14 – januar 2020 

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 januar 2020    

 

Ungdoms-OL i Schweiz 

Ungdoms-OL er allerede godt i gang i Lausanne i 

Schweiz, og danske ishockeyspillere er klar til at re-

præsentere de rød-hvide farver i to omgange.  

I den første af de to OL-uger spilles en 3 vs. 3-tur-

nering, hvor Danmark er repræsenteret med to 

målmænd:  Oliver Thestrup (RIK) og Aya Juhl-Pe-

tersen (RSIK). 3 vs. 3-holdene er blandet på tværs 

af nationer. De danske målmænd er begge place-

ret på ”Blåt hold” for henholdsvis piger og drenge.  

 

Turneringen starter d. 10. januar 2020. Kamppro-

grammet for turneringen findes her:  

https://www.lausanne2020.sport/re-

sults/nh/en/Comp/DetailedSchedule-

ByDate?sport-

Code=IH&day=01%2F10%2F2020%2000%3A00%3

A00&expandAll=False 

 

I den anden uge repræsenteres Danmark ved U16-

landsholdet. De danske drenge er i pulje med Ca-

nada og Rusland. Den anden pulje består af USA, 

Schweiz og Finland. Nummer 1 og 2 fra hver af  

11. januar  

 

puljerne kvalificeres til semifinalen. Programmet 

kan findes her: 

https://www.lausanne2020.sport/re-

sults/nh/en/Comp/DetailedSchedule-

ByDate?sport-

Code=IH&day=01%2F10%2F2020%2000%3A00%3

A00&expandAll=False 

 

Begge turneringer kan desuden livestreames fra 

dette link:  

https://www.olympicchannel.com/en/events/de-

tail/lausanne-2020-youth-olympic-games/ 

 

________________________________________ 

 

Ishockeyens Dag i januar 

De fleste klubber afholder ”Ishockeyens Dag” i 

weekenden 11.-12. januar 2020. En enkelt klub har 

allerede afholdt, og nogle klubber holder først i 

weekenden d. 18.-19. januar. Se via linket hvornår 

de forskellige klubber afholder Ishockeyens Dag: 

http://ishockey.dk/aarets-foerste-ishockeyens-

dag-foregaar-for-langt-de-fleste-klubber-i-week-

enden-d-11-12-januar-2020/ 

  

Ishockeyens Dag foregår to gange årligt og er 

dage, hvor der sættes ekstra fokus på ishockeyen i 

Danmark. Det er dage, hvor klubberne gør lidt eks-

tra for at lade nye børn komme og prøve ishockey. 

Der er ekstra hænder i klubben til at hjælpe, det er 
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muligt at låne udstyr, der er små gaver til alle del-

tagere og meget mere.  

 

DIU ønsker alle klubber god fornøjelse og arbejds-

lyst med Ishockeyens Dag! 

 

________________________________________ 

 

VM2018-Klubpuljen relanceres 

I januar 2019 blev DIU’s VM2018-Klubpulje lance-

ret første gang, og her i januar 2020 – et år efter - 

relanceres puljen. Ændringerne giver klubberne et 

lidt større bevægerum til forskellige projekter, til 

gengæld kommer der lidt flere kriterier til selve 

ansøgningen.  

 

Der kan igen i år søges til projekter, der har tråd i 

DIU’s strategiaftale med DIF, herunder talent- og 

elitearbejde samt rekruttering. Som noget nyt åb-

nes puljen op for, at der også kan søges om andet, 

så længe det er nye tiltag i klubben. 

Læs meget mere om de nye kriterier og søg via an-

søgningsskemaet på denne side:  

http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klub-

ben/ 

 

Er der spørgsmål eller kommentarer til VM2018-

Klubpuljen kan de stilles til Udviklingskonsulent 

Christina Benn på cbe@ishockey.dk eller tlf. 

60763391.  

   

________________________________________ 
 

 

DIU’s anbefalinger ved agentvirksomhed 

I takt med den konstante opkvalificering og pro-

fessionalisering af ishockeysporten både i Dan-

mark og internationalt, har ishockeyagenter i sti-

gende grad et ønske om at finde klienter i dansk 

ungdomsishockey.  

Det kan være flatterende for både unge spillere og 

ikke mindst forældre, når og hvis en agent viser in-

teresse, og det er der ikke det mindste i vejen med. 

 

Har man forældre i klubben, som ikke har erfaring 

med agenter, finder DIU det fornuftigt, at de hen-

vender sig til egen klubtræner eller en anden i for-

eningen, der har viden og kendskab til området, 

som forældrene både kender og har tillid til. 

 

DIU har vedtaget en generel anbefaling, som kan 

findes her på DIU’s hjemmeside: 

http://ishockey.dk/vejledning-ved-agentvirksom-

hed-unge-spillere/ 

 

________________________________________ 

 

Uddannede trænere giver dygtige spillere 

På formandsmøderne i efteråret 2019, blev DIU’s 

kursustilbud drøftet, og der var en god og saglig 

diskussion om, hvorvidt vi alle kan lykkes med at 

få endnu flere trænere og ledere sendt på uddan-

nelse og kursus. 

 

Vi har som sport et fortsat stigende behov for 

flere dygtige og uddannede trænere. Det er både 

en udfordring i klubberne, men også hos DIU, og 

ikke unaturligt da aktivitetsniveauet ude i 
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klublandskabet samt forbundet de senere år har 

været støt stigende. Udfordringen er dog ikke 

speciel for netop vores sport, da alle specialfor-

bund kæmper en daglig kamp for at rekruttere 

dygtige trænere og ledere og samtidig få dem ud-

dannet. 

 

Da flere klubber har gjort opmærksom på, at man 

ønsker en større fleksibilitet på uddannelsestil-

buddene, har vi indført en ændret praksis, der for-

håbentlig kan føre til en større søgning til vores ud-

dannelser, for vi hører gentagne gange, at lysten 

og interessen er der, men tiden er knap og udbud-

dene fastlåst på allerede valgte datoer. 

 

Vi er allerede ved at planlægge sæsonens sidste 

kurser, herunder grundkursus, BU1 og Trænings-

lære A & B. Dette vil blive meldt ud så snart alle 

kurserne er på plads. 

 

Husk i den forbindelse at Grundkursus er planlagt 

til søndag d. 9. februar i Aalborg.  

Tilmelding til kurset sker via en tilmeldingsblanket, 

som er sendt ud på mail, og som skal returneres til 

Dorthe Nøhr på dnr@ishockey.dk 

 

Såfremt man har en portefølje af trænere, der 

gerne vil på et af DIU’s kurser eller uddannelser, 

men hvor datoen ikke passer, kontakter man ud-

viklingskonsulent Christina Benn på cbe@is-

hockey.dk. Vi er meget indstillet på at lave noget 

individuelt og lokalt, men naturligvis i tråd med 

klubbens trænerlegitimation, antal kursister m.m. 

Samtidig kan et individuelt kursus i den 

pågældende klub være indgangen til et større eller 

mindre klubudviklingsprojekt, men det skal være 

en del af dialogen. 

 

Vi håber I tager godt imod denne mulighed, som i 

øvrigt ej heller økonomisk gør tingene dyrere for 

den enkelte klub – snarere tværtimod. 

 

________________________________________ 

 

Kalender den kommende tid 

I januar er der, udover førnævnte Ungdoms-OL og 

Ishockeyens Dag, følgende aktiviteter i DIU: 

 

Landsmesterskab for henholdsvis U13 og U15 d. 

17.-19. januar 2020 

 

 Der spilles LM for U13 i Gentofte – faktisk 

starter kampene allerede torsdag aften. 

Der er tilmeldt 15 hold. 

 Der spilles også LM for U15 i Herning. Her 

er der 10 tilmeldte hold.  

 

U14- og U15-breddesamling d. 25.-26. januar 2020 

Op til 90 spillere fra U14-unionsholdene samles for 

første gang på tværs i Vojens i weekenden d. 25—

26. januar, mens ca. 50 spillere fra U15-unionshol-

dene samles i Odense.  
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