Nyhedsbrev #18 – maj 2020

13. maj

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden og har til formål at orientere klubberne om
DIU’s aktiviteter og andre relevante emner.

Tiden benyttes desuden også til at rådgive klubbernes bestyrelser og økonomiansvarlige i forhold
til de kompensationsmuligheder, der findes – også
for frivillige foreninger. Mere om én af disse kompensationsmuligheder længere nede i nyhedsbrevet.

Her er nyhederne for maj 2020

DIU’s arbejde under Corona-krisen
I DIU fortsætter arbejdet, og alle ansatte er nu tilbage på kontoret og tager deres forholdsregler i
forhold til myndighedernes retningslinjer og anbefalinger.
Særligt er det gældende, at der i DIU ikke foretages
møder med eksterne parter i en periode, hvorfor
flere af jer vil opleve, at f.eks. klubbesøg og andre
møder vil blive erstattet af virtuelle møder eller telefonmøder. Eksempelvis gennemførte Sportsafdelingen et større sportschefsmøde over Zoom
tirsdag d. 28. april, mens Udviklingsafdelingen afholdt et orienteringsmøde om DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje til klubbernes økonomiske ansvarlige tirsdag d. 6. maj.
Arbejdsopgaverne er markant anderledes end vi
er vant til på dette tidspunkt af året. Tiden benyttes derfor blandt andet til sportslig rådgivning i en
tid, hvor det hverken er muligt at være i skøjtehallen eller styrkerummet.

Vi håber og tror stadig på, at vi kan begynde sæsonen efter sommerferien – nok ikke helt som vi helt
ønsker det, men DIU vil selvfølgelig følge de anbefalinger, som DIF kommer med.
________________________________________
Metal Ligaen 2020/21 og velkommen til Thomas
Bjuring
Den 1. maj var deadline for indsendelse af ansøgning om deltagelse i Metal Ligaen 2020/21.
Alle ni ligaklubber har som forventet ansøgt om
deltagelse i næste års turnering, hvilket er meget
positivt, da COVID-19 jo sendte alle klubberne på
økonomiske udfordringer, da det givtige slutspil
blev annulleret.
Licensudvalget er i fuld gang med at se på ansøgningerne, og klubberne modtager svar jf. medio
maj måned. Ligachef, Kim Pedersen, er også allerede i fuld gang med at se på turneringsplanen for
den kommende sæson, hvor der naturligvis også
her må tages hensyn til corona-problematikkerne.
Der er i år taget nyt IT-program i brug, der skal

gøre den overordnede plan bedre og mere homogen for alle ligaklubberne, og sådan der skabes
bedst mulig rytme imellem hjemme- og udebanekampe.
D. 1. maj 2020 sagde DIU også velkommen til ny
kommerciel chef, Thomas Bjuring, som allerede er
godt i gang med arbejdet med Metal Liga-klubberne, mens han også ligger 20% af sin tid til øvrige
DIU-opgaver.
Thomas kommer ind i DIU som kommerciel ansvarlig på et tidspunkt, hvor der kan siges at være
ekstraordinært brug for ham, når Metal Ligaen forhåbentligt går i gang igen til september. Som de
fleste ved, har Thomas, med stor succes, været direktør i Aalborg Pirates de seneste fem år, og
fremadrettet skal Thomas således nu samarbejde
og sparre med alle ligadirektørerne og optimere
og udvikle, hvor det lader sig gøre.
Thomas kan fremadrettet kontaktes på tbj@ishockey.dk eller tlf. 22474449
Velkommen til, Thomas – vi glæder os til samarbejdet!
________________________________________

Klubberne har to muligheder for deltagelse i mødet. Enten virtuel deltagelse eller fysisk deltagelse
på to forskellige lokationer, hvor vi kan overholde
retningslinjer og forsamlingsforbuddet.
Ændringsforslag og dagsorden er sendt ud til klubberne.
DIU’s årlige repræsentantskabsmøde afholdes
søndag den 14. juni 2020. Også her har DIU taget
en række forholdsregler i samråd med DIF.
Såfremt der ikke indløber kandidater til bestyrelse
eller øvrige udvalg, afvikles Repræsentantskabsmødet som en kombination af fysisk og virtuelt
(fuldstændig som Ungdomsmødet).
Jf. DIF’s nuværende vejledning, skal Repræsentantskabsmødet afholdes 100% fysisk, såfremt der
er kampvalg til poster, og derfor bliver det myndighedernes forsamlingsforbud, der bliver afgørende for, hvorvidt vi kan afholde mødet fysisk. Vi
holder jer naturligvis opdateret på dette.
Det årlige istidskoordinatormøde afholdes lørdag
d. 20. juni 2020, når alle ændringsforslag formelt
er stemt igennem på Repræsentantskabsmødet
weekenden før. Tid og lokation meldes ud, når vi
ved nærmere, men reservér allerede nu datoen.
________________________________________

Ungdomsmødet, Repræsentantskabsmødet og
Istidskoordinatormødet
Det årlige Ungdomsmøde, hvor Love & Turneringsbestemmelser for kommende sæson bestemmes
er datolagt til lørdag d. 16. maj 2020.

DIF & DGI’s Corona-hjælpepulje
Fredag d. 1. maj 2020 åbnede DIF & DGI’s coronahjælpepulje. Som nævnt ovenfor, havde vi inviteret alle formænd og økonomiansvarlige til møde
om emnet. Det er meget vigtigt igen at nævne, at

klubber, der har realiseret tab på baggrund af corona-krisen, kan søge om kompensation i puljen,
MEN der er frist for ansøgninger allerede fredag d.
15. maj! På nuværende tidspunkt ved vi at flere
klubber allerede har søgt i puljen, der i første omgang er på 44 mio. kr.
I kan læse mere her om DIF % DGI’s corona-hjælpepulje her:
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
Kontakt endelig Christina eller Ulrik, hvis I mangler
supplerende information til puljen og/eller, hvis I
påtænker at søge om kompensation.
Christina: cbe@ishockey.dk eller tlf. 60763391
Ulrik: ula@ishockey.dk eller tlf. 20469541

COVID-19 – hvad må vi i denne fase?
Ovenpå myndighedernes udmelding torsdag d. 7.
maj samt henover weekenden, melder der sig naturligvis mange konkrete spørgsmål fra klubberne.
Vi informerer fortsat på formandsniveau samt vores øvrige medier, når vi er sikre på informationer
fra myndighederne og fra Danmarks Idræts Forbund. Vi forventer, at, der i uge 20, politisk tages
hul på de konkrete tiltag vedr. indendørs-idrætten,
og vi vender hurtigst muligt tilbage til jer herefter.
Vi er helt klar over, at mange af jer er meget interesseret i at høre, hvad I kan forvente af muligheder for sommer-camps ultimo juli og primo august
måned. Læs evt. DIF’s nyhed her:
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/5/20200511_justerede_anbefalinger
________________________________________

DIU selvtræner
Danmarks Ishockey Union har haft fornemt besøg
af landsholdsspiller Philip Bruggisser, der har stået
model til flere nye inspirationsvideoer om tekniktræning, der kan laves derhjemme.
De videoer kan findes på DIU’s YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=z-ENCaJb6WE&list=PLCqmRh4jvxUuwotoviv4AzlyTcyR
GyYwd&index=1&fbclid=IwAR0hqohS2qDLmfKQV
R_KIlOY5Q2KEm2Z8YZ1kmOK62wGRoO60nMmni4W-k
Vi har også sat endnu en konkurrence i gang, og
der er to gange 500 kroner på spil til de bedste tekniske øvelser. Kravet til gevinst er, at bolden/pucken, eller hvad man nu øver med, skal bevæge sig på asfalten, "pladen" eller "gulvet". Det
kunne for eksempel være på en hjemmelavet slalombane. Upload inden 25. maj på Instagram under #diuselvtræner
Husk desuden at DIU har lavet et fuldt træningsprogram for ishockeyspillere i samarbejde med
U20-landsholdets fysioterapeut Morten Asmussen. Dette træningsprogram kan findes her:
http://ishockey.dk/diu-selvtraener/
Har du spørgsmål, eller gode idéer så tøv ikke med
at kontakte Danmarks Ishockey Union på tma@ishockey.dk
________________________________________

Sportslige aktiviteter i DIU i nærmeste fremtid
Under behørig hensyntagen til ministeriets, DIF’s
og Team Danmarks retningslinjer laves der udendørs fysiske test i syvmandsgrupper i længdespring, 3000 m løb og kropsvægt for U17-, U18- og
U20-landsholdene. Spillere og klubber vil modtage
separate indkaldelser, men der tester på følgende
datoer og tidspunkter.
15. juni: Aalborg kl. 13.30 og Herning kl. 18.00
16. juni: Esbjerg kl. 13.30 og Vojens kl. 17.00 og
19.00
18. juni: Gentofte kl. 12.00, kl. 14.00, kl. 16.00 og
kl. 18.00
Vi håber stadig, det bliver muligt at afholde Dansk
Metal Development Camp for U16, U17 og U18 ultimo juli, samt Dansk Metal kick-off camp for U18kvinde- & kvindelandsholdet primo august, men vi
ved det først endeligt, når vi får mere information
om fase 3 og 4 i genåbningen af Danmark.

