
 

 

 

 

Nyhedsbrev #20 – august 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 august 2020    

 

 

Sæsonstart  

Isen er så småt ved at være tilbage i de fleste skøj-

tehaller i Danmark og både DIU og klubberne er i 

gang med at forberede sig til sæson 20/21.  

I DIU-regi har der været den traditionelle Develop-

ment Camp i slutningen af juli, som blev afholdt på 

lidt andre vilkår end tidligere, og snart begynder 

også aktiviteter som kurser, seminarer, workshops 

og nye projekter. Det bliver en spændende sæson, 

og flere af aktiviteterne kan der læses mere om i 

dette nyhedsbrev. 

 

God læselyst og velkommen til ny sæson! 

  

________________________________________ 

 

Metal Development Camp 

Sæsonen begyndte for DIU i uge 31 med Metal De-

velopment Camp i Herning for U16 og U17-lands-

holdet fra tirsdag til torsdag og U18-landsholdet 

fra torsdag til lørdag.   

 

7. august 2020 

 
På campen var der træning, fysiske test og interne 

træningskampe for spillerne. Og udenom spillerne 

blev der taget de nødvendige sikkerhedsforan-

staltninger ift. Covid-19.  

 
”Campen var en stor succes med et godt ishockey-

niveau, dog skuffende testresultater på 3000 me-

ter løb, som der ellers har været god mulighed for 

at forbedre. Det er mere forståeligt at styrket-

esterne ikke var på ypperste niveau, men nu er der 

et grundlag for fremgang”, udtaler talentchef Olaf 

Eller. 

 

________________________________________ 

 

Seminar for dommere i Metal Ligaen 

I weekenden 7.-9. august afholdes opstartssemi-

nar for dommerne i Metal Ligaen.  

Som vanligt skal dommergruppen igennem de før-

ste af de to årlige fysiske test, samt istester, lige-

som weekenden byder på gennemgang af ret-

ningslinjer for sæsonen kombineret med en del vi-

deoarbejde baseret på klips fra DIU’s installerede 

”Spiideo”-system. 

 

Omkring 40 dommere og coaches deltager i week-

enden, der skal forberede dommerne på sæsonen 

i Metal Ligaen.  



 

 

Videomateriale, retningslinjer, mm. fra seminaret 

vil blive gjort tilgængeligt for alle DIU’s medlems-

klubber efter seminaret. 

 

________________________________________ 

 

U20-landsholdet til Norge  

U20-landsholdet samles i Frederikshavn d. 8. au-

gust og drager derefter mod Skien d. 11. august for 

at spille tre testkampe mod Norge, som forbere-

delse til Division IA-VM.  

Kampene ligger på disse datoer i stedet for det in-

ternationale break d. 24.-29. august for at for-

styrre Metal Liga-klubberne mindre i deres forbe-

redelse til ligastart.  

U20-landsholdet er tilbage igen d. 15. august.  

________________________________________   

 

Face Off-trænerseminar 

Lørdag d. 15. august afholdes det traditionsrige 

trænerseminar Face Off i Odense. Trænersemina-

ret er for landets ambitiøse ungdomstrænere fra 

og med U15.  

Programmet er sammensat med fokus på spiller-

uddannelse og rummer oplæg fra Torben Hansen, 

der er ph.d. og fortæller om, hvordan vi kan ar-

bejde med indlæring af teknik og spil i dagligda-

gen. Der er ligeledes oplæg fra Jeppe Foged Vigh-

Larsen, som er ph.d.-studerende og skal fortælle 

om sine delkonklusioner på baggrund af et stort og 

omfattende studie af fysiske test i dansk ishockey. 

Skills Class og U15-unionshold samles for første 

gang 

D. 16. august tager vi hul på en ny unionsholdssæ-

son. I nyhedsbrevet fra juni fortalte vi om relance-

ringen af unions- og landsholdsprogrammerne. 

Det betyder reelt, at U14-unionsholdet omdøbes 

til Skills Class, hvor fokus på samlingerne i endnu 

højere grad tager afsæt i individuelle færdigheder. 

U15-unionsholdet er ligeledes beskrevet med te-

maer for sæsonen.  

 

Indkaldelse, program og indhold findes her:  

http://ishockey.dk/skills-class/ og her 

http://ishockey.dk/u15-2/ 

 

________________________________________ 

 

Nyt skills-projekt  

Som et nyt projekt giver DIU nu fire klubber i øst 

og fire klubber i vest mulighed for at modtage un-

dervisning i hverdagen og hele tiden blive ved med 

at udvikle trænerne, såvel som spillerne i en posi-

tiv retning.  

De fire udvalgte klubber i øst får tilknyttet Lasse 

Thomsen. De fire klubber i vest får tilknyttet Jan 

”JJ” Jensen. Lasse og JJ vil sparre og undervise træ-

nerne på U11 og U13 med udgangspunkt i den nye 

ATK 2.0. 

Projektet indeholder:   

• Ekstern sparring med konsulent fra DIU, 

der er uddannet i ATK 2.0 hver 14. dag 

http://ishockey.dk/skills-class/
http://ishockey.dk/u15-2/


 

 

• Mulighed for at kunne forbedre hverda-

gens træning 

• Inspiration og vejledning i nye måder at 

tilgå træningen på 

• Både uddannelse i ishockeyfaglige, psyko-

logiske og sociale færdigheder, der kan 

være brugbare i såvel ispas som konflikt-

håndtering  

Klubberne i dette ekstraordinære projekt er ud-

valgt på baggrund af indsendte motiverede ansøg-

ninger.  

Projektet er i første omgang berammet til at løbe 

kommende sæson, men hvis projektet er en suc-

ces, er det hensigten at udrulle konceptet til alle 

klubber i en årrække. 

 

________________________________________ 

 

Rekrutteringsinspirationsmøder 

Som tidligere år lægges sæsonen ud med et inspi-

rationsmøde ift. rekruttering og særligt Ishockey-

ens Dag.  

På rekrutteringsinspirationsmødet vil der være op-

læg fra Årets Løveklub øst/vest, oplæg om brugen 

af Facebook i rekrutteringssammenhæng, oplæg 

fra Udviklingskonsulent Christina Benn om ny 

hjemmeside og udlevering af merchandise og mar-

kedsføringsmateriale til brug ifm. Ishockeyens 

Dag. Det er dog et møde, der generelt bruges til at 

sparre om de gode erfaringer, der gøres i klub-

berne.  

Rekrutteringsinspirationsmøderne ligger på føl-

gende dage:   

• Tirsdag d. 18. august 2019 kl. 17.30-20.30 

i Brøndby 

• Onsdag d. 19. august 2019 kl. 18.00-21.00 

i Herning  

Inspirationsmødet er tiltænkt, dem der arbejder 

med rekruttering i klubberne. Ideelt tre deltagere 

per klub – f.eks. ét bestyrelsesmedlem, én rekrut-

teringsansvarlig, én med ansvar for sociale me-

dier. 

Ishockeyens Dag ligger desuden i kommende sæ-

son henholdsvis 19.-20. september 2020 og 16.-

17. januar 2021. 

________________________________________ 

 

Face Off af DIU’s pigeprojekt  

Lørdag d. 22. august startes endnu et af DIU’s nye 

tiltag: pigeprojektet, hvor klubber kan blive en 

DIU-Udviklingsklub for piger. 

Målsætning med projektet er at få flere piger til at 

spille ishockey – og handler om at få flere af de 

yngste piger ind, men samtidig fastholde dem, vi 

allerede har. Der er fokus på sportslig udvikling, 

fællesskab og kompetenceuddannelse af ledere 

og trænere.  

På Face Off-workshoppen vil der være diverse op-

læg bl.a. fra Center for Ungdomsstudier og en pi-

geishockeyspiller.  

 



 

 

Lasse Thomsen er konsulent på projektet og kan 

kontaktes på lth@ishockey.dk 

 

________________________________________ 

 

Formands- og sportschefsmøder  

Som tidligere år afholdes der Formands- og sports-

chefsmøder i både øst og vest. Officiel invitation 

sendes ud i uge 33. 

På disse møder taler vi om, hvad der rører sig i 

klubberne og hos DIU. Der vil som de seneste par 

år både være et formandsspor, hvor mere klubre-

laterede emner drøftes, mens der på det sports-

lige spor diskuteres turneringsstruktur, spillerud-

vikling og meget mere. 

I år foregår Formands- og sportschefsmøderne på 

følgende tidspunkter: 

• Tirsdag d. 25. august i øst 

• Onsdag d. 26. august i vest 

 

________________________________________ 

 

Samlinger for landshold i august 

I august er der også andre landsholdssamlinger, 

som foregår i Danmark. Disse ses her nedenfor, og 

der kan læses meget mere om de enkle landshold 

på www.ishockey.dk  

• U18-kvinderne d. 16. august i Odense 

• U16-drengene d. 22. august i Herlev 

• U17- og U18-herrerne d. 27.-29. august i 

Esbjerg   

• Kvindelandsholdet d. 24.-30. august star-

tende i Ørestad 

Andre aktiviteter i august 

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

 

Puljeturnering for U12, U13 og U15 d. 29.-30. au-

gust 

 

 

mailto:lth@ishockey.dk
http://www.ishockey.dk/

