
 

 

 

 

Nyhedsbrev #15 – februar 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 februar 2020    

 

ATK – den danske stil 2.0 

DIU har de seneste syv måneder arbejdet intensivt 

med en version 2 af DIU’s aldersrelaterede træ-

ningskoncept. ATK’en er nu klar til lancering i for-

bindelse med DIU’s kurser og vil senere også blive 

implementeret via klubbesøg af DIU’s sportsafde-

ling. Materialet vil i løbet af næste sæson være on-

line tilgængeligt, så alle kan få glæde af det. 

Der er til materialet tilknyttet en YouTube-kanal 

med videoer af øvelser og lignende, som også med 

tiden vil blive offentligt tilgængelig. 

Vi håber, I vil tage godt imod materialet på kur-

serne og i forbindelse med klubbesøg, hvor I vil 

blive introduceret til, hvordan I kan bruge ATK’en.  

 

En særlig tak og skulderklap til Lasse Thomsen, der 

har trukket det lange seje træk som projektmed-

arbejder på ATK-arbejdet!     

 

________________________________________ 

 

 

 

 

7. februar  

 

Forældrehåndbog 

Med sparring fra DIU’s klubber samt inspiration fra 

USA Hockey lancerer DIU en forældrehåndbog. 

Formålet med forældrehåndbogen er at gøre det 

nemt at være ny ishockeyforælder. Håndbogen in-

deholder emner som fairplay og respekt, hvorfor 

vi træner aldersrelateret og meget mere, der er 

nyttig information som ny i ishockey.  

Find forældrehåndbogen her:  

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

ads/2020/02/08985-

For%C3%A6ldreh%C3%A5ndbogen-Danmarks-Is-

hockey-Union.pdf 

 

Klubberne kan kontakte Udviklingskonsulent Chri-

stina Benn for at aftale nærmere omkring udleve-

ring af fysiske eksemplarer af forældrehåndbogen 

og evt. også aftale en dag med forældremøde i 

klubben.  

 

________________________________________ 

 

Metal Final4 

Metal Final4 blev en stor succes i Aalborg, hvor Pi-

rates-organisationen igen havde lagt sig i selen og 

leverede et strålende arrangement.  

 

Frederikshavn vandt sin første titel i 18 år med 2-

0-sejren over Rungsted i finalen foran 2780 
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tilskuere. Dagen forinden havde White Hawks be-

sejret Aalborg 5-4 foran 5000 tilskuere - og det ef-

ter straffeslag. Den første semifinalen mellem 

Rungsted og Herlev endte ligeledes i straffeslag 

fredag eftermiddag, så weekenden var fyldt med 

sportslig dramatik og kampe af høj kaliber.  

 

Der var også høj kaliber på begivenhederne uden-

for, der blev indledt med en stor og flot "Media 

Day" torsdag aften og fulgt op med masser af akti-

viteter rundt om kampen i foyeren i Bentax 

Isarena.  

Stor ros til direktør Thomas Bjuring, hans ansatte 

og ikke mindst de mange frivillige, der gjorde 

weekenden mulig.  

 

Final4 er en tradition, der er kommet for at blive! 

________________________________________ 

 

Seminar under Final 4  

Det var ikke kun nogle af landets dygtigste ishock-

eyspillere, der var samlet til Final4 i Aalborg. 

Sportschefer og sportslige ansvarlige i alle ung-

domsklubber var inviteret til et todages seminar, 

hvor talentudvikling og turneringsstruktur var på 

dagsorden. De første forlydender fra mødet er, at 

det har været en gavnlig weekend med mange 

gode debatter. De mange drøftelser skal resultere 

i et velforberedt udgangspunkt til Ungdomsmødet 

i foråret. 

 

________________________________________ 

 

 

Play-off-seminar for dommerne  

D. 29. februar afholdes play-off-seminar for de ud-

tagne dommere i henholdsvis Metal Ligaen og 1. 

division. 

 

Seminaret afholdes i Idrættens Hus, Brøndby og vil 

bl.a. fokusere på videoklip fra sæsonen indtil nu, 

slutspilsspecifikke instruktioner til de to ligaer 

samt gennemgang af de fysiske testresultater fra 

den netop afholdte testdag. 

 

________________________________________ 

 

U14- og U15-unionshold 

D. 25. og 26. januar var en masse af unge ishock-

eyspillere samlet i henholdsvis Vojens og Odense. 

Til de nysgerrige var vores fotograf forbi U14-sam-

lingen i Vojens. Billederne kan ses på DIU’s face-

bookside. I løbet af foråret inviteres alle unions-

trænerne til landskamp lørdag d. 25. april i Vojens, 

hvor DIU og trænerne i fællesskab evaluerer den 

forgange sæson og kigger ind i, hvordan vi frem-

over fortsat kan levere en god uddannelsesbase 

for vores unionsspillere 

________________________________________ 

 

Skudprojekt i uge 7 

I slutningen af oktober gennemførte Danmarks Is-

hockey Union et skudprojekt, hvor de to finske in-

struktører Jami Matilainen og Lyro Mäntylä fra 

Hockeybase instruerede både on- og off-ice i skud-

teknik. En videreførelse af projektet bliver gen-

nemført mandag og tirsdag i uge 7. Den 10. 



 

 

februar foregår det i Hvidovre, mens det er i 

Odense den 11. februar.  

Projektet henvender sig til spillerne fra DIU’s 

landshold fra U17 til senior samt alle klubtrænere. 

Er man interesseret i at deltage, skal man hen-

vende sig til Marie Louise Balling hurtigst muligt på 

mlb@ishockey.dk og senest d. 9. februar. 

 

Mandag 10. februar: HVIDOVRE 

 08.00-08.30: Træning/instruktion (for-

wards) 

 09.00-10.30: Istid 

 11.30-12.00: Træning/instruktion (backer) 

 12.30-14.00: Istid 

 15.00-16.15: Teori/instruktion for træ-

nere 

 16.30-17.30: Instruktion for trænere på is 

 

Tirsdag 11. februar: ODENSE 

 09.30-10.00: Træning/instruktion (for-

wards) 

 10.30-12.00: Istid  

 13.00-13.30: Træning/instruktion (backer) 

 14.00-15.30: Istid  

 16.30-17.45: Teori/instruktion for træ-

nere 

 18.00-19.00: Instruktion for trænere på is 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

Landskampe i Danmark og VM i Lausanne, 

Schweiz 

Som optakt til herrelandsholdets VM i Schweiz, 

spiller holdet forinden to landskampe i Danmark - 

begge mod Norge. 

Kampene spilles således: 

 Torsdag den 23. april i VinMedKant Arena 

i Odense 

 Lørdag den 25. april i Frøs Arena i Vojens 

 

Spilletider på kampdagene udmeldes, når 

TV2Sport har fastsat disse. 

 

Til VM i Lausanne spiller herrelandsholdet på føl-

gende dage 

 

 Lørdag d. 9. maj mod Slovakiet kl. 16.20 

 Søndag d. 10. maj mod Canada kl. 16.20 

 Tirsdag d. 12. maj mod England kl. 16.20 

 Torsdag d. 14. maj mod Tyskland kl. 16.20 

 Lørdag d. 16. maj mod Hviderusland kl. 

12.20 

 Mandag d. 18. maj mod Tjekkiet kl. 20.20 

 Tirsdag d. 19. maj mod Sverige kl. 20.20 

   

________________________________________ 
 

Hotel til VM i Lausanne, Schweiz 

I forbindelse med VM i ishockey har DIU modtaget 

et tilbud om hotelbookning i Lausanne, hvor Dan-

mark spiller sine gruppekampe.  

I Lausanne er der masser at opleve foruden ishock-

eyen, f.eks. kan man tage på bådtur på Geneve-

søen med fantastisk udsigt, man kan opleve det 
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olympiske museum, smagning af de lokale choko-

lader, oste og vine fra bjergene omkring Lausanne.  

Henke Tour – Prag Sport Events tilbyder et 3-stjer-

net hotel med morgenmad i udkanten af Lausanne 

ca. 4 km fra Vaudoise Aréna i perioden 09.-13. maj 

eller 15.-20. maj. 

Pris: 157 EUR per dobbelt/twin værelse per nat 

med morgensmadbuffét. 

Pris: 137 EUR per enkeltværelse per nat med mor-

genmadsbuffét. 

 

Tilbuddet gælder et begrænset antal værelser un-

der VM-perioden, så det er ”først til mølle”. 

 

Kontakt Henrik Nielsen fra Henke Tours – Prag 

Sports Events direkte på tlf. +420 777 768 190 eller 

på e-mail henrik@henketour.com, eller på deres 

hjemmeside: www.henketour.com/prag-sport/ 

 

________________________________________ 

 

Sæsonens sidste kurser 

Sæsonens sidste kurser er kommet på plads + et 

enkelt kursus i begyndelsen af næste sæson. Se 

her hvilke og hvornår, samt hvornår der er tilmel-

dingsfrist.  

Husk at kurserne giver jeres trænere mulighed for 

at få den rette trænerlegitimation til det niveau, 

de træner.  

 

 

BU1-kursus d. 29. februar til 1. marts i Herning 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 14. februar 2020 

 

Grundkursus d. 7. marts i Esbjerg 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 21. februar 2020 

 

Træningslære A d. 2.-3. maj 2020 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 17. april 2020 

Målmandskursus d. 23. maj 2020 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 8. maj 2020 

 

Træningslære B d. 19.-21. juni 2020 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 5. juni 2020 

 

Hvis I er interesseret i at afholde Målmandskursus, 

Træningslære A eller Træningslære B, kontakt da 

Dorthe Nøhr på dnr@ishcokey.dk for at høre mere 

om kriterierne for at være værtsklub.   

 

BU2-kursus d. 28.-30. august 2020 i Gladsaxe 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 14. august 2020   

 

Læs meget mere om kurserne her – bl.a. forkund-

skaber, pris og formål: 

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

ser-2018-2019/ 

 

Husk også at det er muligt at få lavet lokale kurser, 

såfremt der er minimum ti deltagere. Kontakt Ud-

viklingskonsulent Christina Benn for at høre mere 

om den mulighed.  

 

________________________________________ 
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Kalender den kommende tid 

I februar er der, udover førnævnte Skudprojekt og 

BU1-kursus i Herning, følgende aktiviteter i DIU: 

 

Grundkursus i Aalborg søndag d. 9. februar 2020 

 

I forbindelse med det internationale break i uge 6, 

er der flere af DIU’s landshold, der er afsted, her-

under: 

 

U17-landsholdet spiller firenationersturnering i 

Füssen i Tyskland. De spiller på følgende dage: 

Torsdag d. 6. februar kl. 15.00 mod Slovakiet 

Fredag d. 7. februar kl. 15.00 mod Schweiz  

Lørdag d. 8. februar kl. 15.30 mod Tyskland 

 

U18-landsholdet spiller firenationersturnering i 

Sankt Pölten i Østrig. De spiller på følgende dage: 

Torsdag d. 6. februar kl. 16.00 mod Letland 

Fredag d. 7. februar kl. 19.30 mod Østrig 

Lørdag d. 8. februar kl. 16.30 mod Norge 

 

Kvindelandsholdet har samling i Rødovre og spiller 

kamp mod Rødovre Skøjte- og Ishockey Klubs U17-

hold søndag d. 9. februar kl. 11.00 

 

Herrelandsholdet spiller Österreich Cup i Klagen-

furt, Østrig. De spiller på følgende dage: 

Fredag d. 7. februar kl. 16.15 og 

Lørdag d. 8. februar spilles der enten bronzekamp 

kl. 16.15 eller finale kl. 20.00 

 

Efter det internationale break er der igen gang i 

ungdomsrækkerne herhjemme og der spilles 

kvalifikation til U20-DM d. 14.-16. februar og U20-

DM d. 21.-23. februar 

 

___________________________________ 

 

 

Vigtige datoer frem mod Ungdomsmødet 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for vigtige da-

toer i forbindelse med Ungdomsmødet og det år-

lige Repræsentantskabsmøde  

 

Sidste dag for indkomne ændringsforslag til Love 

& Turneringsbestemmelserne fra klubberne fre-

dag d. 3. april 

 

Indkomne forslag samt DIU’s Bredde- og Ung-

domsudvalgs egne forslag sendes ud til klubberne                                                          

torsdag d. 23. april  

 

Ungdomsmøde torsdag d. 30. april 

 

Repræsentantskabsmødet søndag d. 14. juni 


