
 

 

 

 

Nyhedsbrev #16 – marts 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 marts 2020    

 

Mulighed for at søge økonomisk støtte 

Der findes en række muligheder for at søge øko-

nomisk støtte til et projekt i sin klub igennem pul-

jer eller fonde. Mange af disse puljer og fonde er 

netop åbnet op igen for ansøgninger. Nogle af de 

oplagte muligheder er listet herunder.  

 

DIF og DGI’s foreningspulje 

Fra d. 1. marts har DIF og DGI igen åbnet op for 

muligheden for at søge økonomisk støtte via For-

eningspuljen. I år er medlemsvækst særligt priori-

teret, men andre lokale udviklingsprojekter kan 

også få støtte. I støttekategorien 0-30.000 kr. kan 

der ansøges hele året, og der bestræbes på at give 

svar inden for fire uger. I støttekategorien 30.001-

300.000 kr. kan der søges tre gange i løbet af 2019. 

Her er ansøgningsfristen 31. marts, 31. juli og 31. 

oktober.  

Læs mere om retningslinjerne og ansøg her: 

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

 

Her kan man også se en række andre muligheder 

for at søge økonomisk støtte.  

6. marts 

 

DIU vil desuden gerne lykønske de klubber, der al-

lerede i 2019 opnåede støtte fra puljen. Tillykke til: 

- Herlev Ishockey Klub  

- Hvidovre Ishockey Klub 

- Copenhagen Falcons 

- Odense Ishockey Klub 

- Amager Ishockey Club 

- Rødovre Ishockey Klub 

 

Klubberne har samlet set fået 185.875 kr.  

 

DIF og Always #LikeAGirl – Pulje til pigecamps for 

piger mellem 12-15 år.   

Fra d. 1. marts 2020 kan alle foreninger under DIF 

søge om økonomisk støtte til at afholde pige-

camps og give teenagepiger en god oplevelse i 

idrætten. Der kan kun søges i perioden frem til d. 

15. april 2020. Se kriterierne for ansøgningen og 

søg via dette link: 

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

wayslikeagirl-camp 

 

Alle ansøgere får besked d. 22. april 2020.  

 

Toms Guldpulje 

Toms Guldpulje uddeler bevillinger op til 20.000 

kr. og er åben fra 1. april til 31. august 2020.  

Her kan der søges til:   

 Idræt sammen med børnene  

 Samme idræt som børnene  
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 Anden idræt samme sted som børnene  

 Det sociale i familieidræt  

 

Læs meget mere og find ansøgningsskema her:  

https://www.dif.dk/da/forening/va-

erktoejer/tomsguldpulje 

 

Nordea-fondens lokalpulje  

Denne pulje støtter med op til 100.000 kr. – det 

typiske beløb er dog mellem 5000 og 30.000. 

Lokalpuljen støtter aktiviteter, der bidrager til at 

skabe lokale fællesskaber, samt involverer og er til 

glæde for mange i foreningen eller lokalområdet.  

I kan læse mere og ansøge her:  

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-pro-

jekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr 

  

Spar Nord Fonden  

Spar Nord Fonden støtter indenfor fire forskellige 

områder: 

 Aktiviteter, der henvender sig til lokalsam-

fundet med det formål at skabe udvikling, 

glæde og sammenhold 

 Udviklingsinitiativer, der viser nye veje til 

gavn for samfundet 

 Sociale tiltag, der styrker fællesskaber og 

fremmer medmenneskelig forståelse 

 Kulturelle projekter 

 

Der er ingen ansøgningsfrist her. 

 

Læs mere og ansøg her: https://www.sparnord-

fonden.dk/ansoeg-spar-nord-fonden.aspx 

VM2018-Klubpuljen 

DIU’s egen Klubpulje giver klubberne mulighed for 

at søge støtte op til 50.000 kr., der især fokuserer 

på rekruttering og fastholdelse samt talen- og eli-

tearbejde. Der kan søges i puljen hele året.  

Læs mere og ansøg her: 

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

ben/ 

 

Desuden vil DIU gerne lykønske de klubber, der 

har fået bevilling fra VM2018-Klubpuljen i 2019. 

DIU har samlet set bevilget 468.000 kr. til: 

 Dansk Ishockey Dommerklub 

 Odense Ishockey Klub 

 Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub 

 Ishockeyklubben Aarhus 

 Rungsted Ishockey Klub 

 Hvidovre Ishockey Klub 

 Silkeborg Skøjteløberforening  

 AaB Ishockey 

 Herlev Ishockey Klub 

 Copenhagen Falcons 

 Gentofte Ishockey Club 

 Vojens Ishockey Klub 

 

Nye ansøgninger er allerede begyndte at komme 

ind, og vi håber, at mange flere klubber vil søge i 

puljen i 2020.  

  

Kontakt gerne udviklingskonsulent Christina Benn 

på cbe@ishockey.dk for yderligere information. 

 

________________________________________ 
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Rekrutteringsudvalg 

DIU har nedsat et rekrutteringsudvalg, der skal 

hjælpe med relevante og aktuelle tiltag på rekrut-

teringsdelen i de danske ishockeyklubber. Rekrut-

teringsudvalget består af gode mennesker, der 

alle er en del af, eller tidligere har været en del af 

de danske ishockeyklubbers foreningsliv. Derud-

over byder de ind med nogle faglige kompetencer, 

som også kan bruges i dette vigtige arbejde. Ud-

valget består af: 

 Iben Skjødt (RSIK) 

 Anders Gjesing (Tidligere Copenhagen Fal-

cons) 

 Frederik Milling (Gentofte Stars) 

 Josefine Arvidsen (Tidligere HIK) 

 Christina Benn (Udviklingskonsulent i DIU) 

 

Hvis I er interesseret i at høre mere om de tiltag og 

det arbejde, som Rekrutteringsudvalget laver, kan 

I kontakte Udviklingskonsulent Christina Benn på 

cbe@ishockey.dk 

 

________________________________________ 

 

Sommercamps 

Selvom der er længe til, så er sommerens planlæg-

ning for mange formentlig allerede godt i gang. 

I lighed med 2019 afvikler DIU to camps ultimo juli-

primo august måned: 

 Dansk Metal Development camp for al-

dersgrupperne U16, U17 og U18 afholdes 

i Herning fra 27.-30. juli 2020 

 

 Dansk Metal kick-off camp for U18-kvin-

delandsholdet og Kvindelandsholdet af-

holdes i Vojens den 31. juli – 2. august 

2020. 

 

Mere information om dette kommer, men reser-

ver allerede nu datoerne, hvis du ønsker en plads. 

________________________________________ 

 

GDPR – ny vejledning til foreninger  

DIF’s og DGI’s vejledning til foreningerne er nu 

kommet i 3. udgave. Denne udgave har som nyt 

bl.a. medtaget en orientering om foreningernes 

brug af Facebook, om brug af billeder og om video-

overvågning. Vejledningen ligger her: 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-

om-idraetsudvikling/gl_jura_og_raadgivning 

 

________________________________________ 

 

Kalender den kommende tid 

I denne måned spilles en masse kvalifikationer og 

DM’er – se mere herunder: 

 

I weekenden d. 6.-8. marts spilles der: 

 DM-kvalifikation for kvinderne i Hvidovre 

 

I weekenden d. 13.-15. marts spilles der: 

 DM-kvalifikation for U17 i Vojens 

 JM og SM for U13 i henholdsvis Esbjerg og 

Hvidovre 

 

I weekenden d. 20.-22. marts spilles der: 

 DM for U15 i Herlev 
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I weekenden d. 27.-29. marts spilles der: 

 DM for U17 i Aalborg 

 DM for U13 i Vojens 

 

Desuden samles nogle af DIU’s ungdomslandshold 

også: 

U16-landsholdet samles i Odense d. 8. marts 

U18-landsholdet samles i Odense d. 22. marts (for 

de spillere, der ikke spiller play-off). 

 

Kvindelandsholdet spiller A-VM fra d. 31. marts til 

d. 10. april i Toronto, Canada. Danmark møder Ja-

pan, Tyskland, Tjekkiet, og Ungarn i Gruppe B. 

Gruppe A består af USA, Canada, Finland, Rusland 

og Schweiz. 

________________________________________ 


