
 

 

 

 

Nyhedsbrev #19 – juni 2020 

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyheds-

brev. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måne-

den og har til formål at orientere klubberne om 

DIU’s aktiviteter og andre relevante emner. 

Her er nyhederne for juni 2020    

 

 

Nye retningslinjer ifm. træning under corona-kri-

sen  

Med myndighedernes sidste ændringer pr. 8. juni 

2020, er det blevet nemmere at lave træninger in-

dendørs, og faktisk kan man nu komme meget tæt 

på den normale off-ice-træning, blot man fortsat 

holder øje med antallet, hygiejnen m.m. Vi henvi-

ser som tidligere til DGI & DIF-vejledningerne, som 

nu er ret specificerede og giver svar på mange 

spørgsmål om, hvad der er muligt uden at over-

træde reglerne.  

 

DIU sidder fortsat med i forhandlingsgrupper un-

der DIF sammen med håndbold og fodbold, sådan 

vores ønsker bliver hørt bedst muligt. Læs her at 

blive klogere på de seneste udmeldte regler og ret-

ningslinjer: 

 

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

om-idraetsudvikling/corona 

________________________________________ 

 

12. juni 2020 

 

Camps 

Den forgangne uges positive meldinger omkring 

indendørssport og sommercamps betyder, at DIU 

lige nu er i gang med at målrette DIF’s generelle 

retningslinjer i en ishockeykontekst. DIU arbejder 

derfor målrettet på at fastholde ungdoms- og kvin-

delandsholdenes sommercamp i slutningen af juli 

og starten af august. Meget mere information føl-

ger i den kommende uge.   

 

Alle camps vil selvfølgelig overholde alle retnings-

linjer, som DIF kommer med, og vil måske derfor 

have et lidt anderledes format end tidligere år. 

 

Alle retningslinjer og detaljer for campene vil blive 

meldt ud til alle deltagere. 

________________________________________ 

 

Repræsentantskabsmøde, Istidskoordinator-

møde og sæsonkalender 

Som tidligere udmeldt afholdes DIU’s repræsen-

tantskabsmøde på søndag den 14. juni 2020 kl. 

10.30 på Scandic Hotels i Kolding. Mødet afholdes 

fysisk, og alle klubber møder med to personer som 

vanligt. Alle Covid-19-regler vil blive efterlevet. 

 

Samarbejde på tværs af klubberne 

Lørdag d. 20. juni samles landets istids- og kamp-

koordinatorer i Odense, hvor aktiviteter for kom-

mende sæson planlægges. Mødet plejer at være 
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præget af stor samarbejdsvilje til at løfte ishockey-

ens mange aktiviteter. 

 

Når istidskoordinatormødet d. 20. juni er over-

stået, vil den fulde kalender for sæsonen 

2020/2021 blive sendt ud til alle klubber, ligesom 

den vil være tilgængelig på hjemmeside. Her vil 

alle sportslige aktiviteter være planlagt, samt kur-

ser og andre foreningsmæssige aktiviteter. 

 

Kalenderen kan dog være med forbehold for æn-

dringer, og der kan løbende komme tilføjelser som 

kurser og lignende. 

I tilfælde af ændringer eller tilføjelser vil I selvføl-

gelig blive adviseret.   

________________________________________ 

 

Velkommen tilbage til Lasse Thomsen  

Den 1. juni 2020 tiltrådte Lasse Thomsen som pro-

jektmedarbejder. Lasse varetog i efteråret 2019 

frem til marts 2020 udarbejdelsen af og opgaver 

ifm. ATK – den danske stil 2.0. 

Lasse skal nu og et år frem varetage arbejdet med 

to projekter, men derudover også indgå i DIU’s in-

struktørteam ifm. uddannelser og kurser og indgå 

i U20-landsholdets bemanding, som han også 

gjorde i sæsonen 2019/2020. Lasse får altså 

mange forskellige opgaver.  

 

Lasse skal være projektmedarbejder på pigepro-

jektet, som bliver igangsat til den kommende sæ-

son. Målsætning med projektet er at få flere piger 

til at begynde til ishockey og fastholde de piger, 

der allerede spiller ishockey.  

I løbet af sæsonen vil der komme flere tiltag og ar-

rangementer, som skal være med til at sikre, at pi-

ger begynder at spille ishockey og forsætter med 

at det i mange år.  

 

Klubberne skal selv melde ind som interesserede i 

projektet og vil med tilmeldingen modtage konsu-

lentbistand fra DIU og samtidig skulle leve op til 

nogle rimelige ’betingelser’ for at kunne blive 

”DIU-udviklingsklub for piger”. I løbet af uge 25 vil 

der komme en beskrivelse af de konkrete tiltag og 

arrangementer til alle klubber. Ved eventuelle 

spørgsmål rettes henvendelse til Lasse på lth@is-

hockey.dk eller tlf. 28728201. 

 

Det er også muligt at læse om projektet og bag-

grunden herfor her: 

http://ishockey.dk/nyt-ishockeyprojekt-skal-

sikre-naeste-generation-af-pige-og-kvindespil-

lere/ 

 

Velkomment tilbage til Lasse – vi glæder os til sam-

arbejdet! 

________________________________________ 

 

Trænere på den online skolebænk  

DIU afholdt d. 27. maj samt 3. juni webinarer med 

stor succes! 

Første webinar var med Heinz Ehlers og omhand-

lede ”Den moderne landsholdsspiller” og der var i 

alt 75 trænere og interesserede tilmeldte til webi-

naret.  
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Andet webinar var med Martin Thimm – herre-

landsholdets fysiske træner – med emnet ”Funkti-

onel træning”. Her var der også ca. 75 tilmeldte.  

 

DIU bestræber sig på at afholde endnu et webinar 

for landets trænere i uge 26. 

 

 

DIU’s landsholdsstrategi 

Som hjælp til både spillere, forældre, trænere og 

andre interesserede har DIU på www.ishockey.dk 

relanceret DIU’s holdsider, så den røde tråd fra 

unionsholdene indtil seniorlandsholdene nu er be-

skrevet med formål, program, træningsindhold, 

udtagelse og trænerteam. 

Vi har også sammensat en opslagsfolder med 

mange af de informationer, man har brug for. 

På de enkelte holdsider vil man fremover også 

kunne finde seneste indkaldelse. 

 

Vi håber, dette vil gøre det lettere at navigere på 

DIU’s hold og give svar på nogle af de spørgsmål, 

man ofte kan stå med. 

________________________________________ 

 

Inspirationspakker fra DIF – brug ventetiden for-
nuftigt 
Brug tiden på det, der betyder noget for jeres 
klub!  
 
Frigør tid i klubben med et årshjul. Coronakrisen 
kradser, og som frivillig leder i klubben har man 
nok at se til. Hent derfor en årshjuls-skabelon og 
mange andre plug & play-værktøjer til planlæg-
ning af næste sæson. F.eks.  

 Tekst og grafik til Facebook-opslag 
 Tips og tricks til rekruttering af nye med-

lemmer 
 Tjekliste (huskeliste) 
 Gode råd til brug af digitale værktøjer 

 
Klik her og hent alle værktøjerne:  
www.dif.dk/inspirationspakker 
 
________________________________________ 
 
Ferielukket i DIU  
DIU’s kontor vil holde lukket fra fredag d. 26. juni 

2020 til søndag d. 19. juli 2020 (altså uge 27, 28 og 

29). 

 

DIU ønsker alle en god sommer!  

http://www.dif.dk/inspirationspakker

