Nyhedsbrev #21 – september 2020

11. september

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.

til workshopsdag nummer to, som bliver d. 29. november 2020.

Her er nyhederne for september 2020

Travl opstart af DIU-aktiviteter
Der har i de forgange to uger været afholdt en del
informerende møder.
Først og fremmest deltog alle klubber i rekrutteringsinspirationsmøderne i henholdsvis Herning
og Rødovre, hvor der trods Covid-19 var en stor
optimisme på, at vi også i denne sæson kan få en
masse nye børn ind i vores sport. Alle klubber er
nu udstyret med lækre DIU-gaver til de mange
børn, og vi håber den årlige rekrutteringsdag d. 19.
og 20. september bliver en succes.
Lørdag d. 22. august var der ”Face Off” af DIU’s nye
Pigeprojekt, hvor 11 af de 12 deltagende klubber
var repræsenterede. Dagen bød på oplæg fra Center for Ungdomsstudier og den kvindelige målmand Cassandra Repstock-Romme, samt workshops, hvor der blev arbejdet med nye tiltag og
idéer. DIU’s Udviklingsafdeling vil gerne sige tak
for den store opbakning til projektet og glæder sig

I sidste uge var alle formænd og sportschefer inviteret til vort årlige møde. Samtlige 17 DIU-klubber
var repræsenteret på møderne, og også her var
der en positiv stemning på trods af bøvlet i hallerne med kapacitetsbegrænsninger osv., men der
skal lyde en ros til alle klubber og frivillige for jeres
fleksibilitet og kreativitet til at få tingene til at ske
alligevel ude i hallerne.
I denne uge pågår der virtuelle trænermøder på
alle niveauer. Fra DIU’s Sportsafdeling skal der
lyde en tak til de klubber, der har prioriteret disse
møder, men vi må sande, at der har været et fåtal
af klubber, der desværre har svigtet med fravær.
DIU fastholder formen og er af den opfattelse, at
disse møder er nødvendige for konstruktiv dialog
henimod de kommende mange DIU-turneringer,
der starter lige nu.
_______________________________________
Rekruttering: Ishockeyens Dag, ny hjemmeside
og rekrutteringsarrangement særligt for piger
Som de seneste år afholdes der Ishockeyens Dag. I
år foregår det i weekenden d. 19.-20. september
2020.

Ishockeyens Dag er sæsonens første fælles rekrutteringsweekend. I denne weekend sættes der ekstra fokus på rekruttering af de yngste igennem fælles markedsføring. Desuden sørger klubberne for
ekstra hænder til at hjælpe de nye, låneudstyr og
en masse andet.

Kraftcenterseminar
DIU afholder sæsonens kraftcenterseminar 21. oktober 2020 kl. 10.00-16.00 i Haderslev Idrætscenter. Der bliver sendt invitation, tilmeldingsinformation og program ud til kraftcentre, koordinatorer og kommuner i løbet af et par uger.

Husk endelig at lade alle i klubben vide, at der er
Ishockeyens Dag, så vi kan få besøg af en masse
glade børn.

________________________________________

I forbindelse med Ishockeyens Dag og DIU’s store
fokus på rekruttering, er der lavet en ny hjemmeside, som primært at målrettet nye forældre og
børn, der er interesserede i at begynde til ishockey. www.nytilishockey.dk lanceres endeligt i
slutningen af uge 36. På denne hjemmeside kan
man finde ud af, hvor man kan spille ishockey og
hvor og hvornår der afholdes Ishockeyens Dag i sit
eget lokalområde.
Ishockeyens Dag er for alle, men den første weekend i oktober inviteres landets piger til et rekrutteringsarrangement særligt for dem. Dette er et
led i det pigeprojekt, som DIU har modtaget penge
til fra Danmarks Idrætsforbund. Rekrutteringsweekenden for piger er d. 3.-4. oktober 2020 og
afholdes af en del af de klubber, der er med i pigeprojektet, men også andre klubber, der ønsker at
afholde denne weekend vil kunne deltage, hvor vi
kører fælles front med markedsføring osv.
Vi sender mere information ud i uge 38.

Kommende kurser
Der er mange planlagte kurser for tiden – få et
overblik her over hvilke, tidspunkt og tilmeldingsfrist:
Træningslære B d. 18.-20. september
2020 i Odense (Bemærk at kurset begynder fredag kl. 10.00). Tilmeldingsfrist d. 4.
september 2020
Grundkursus d. 19. september 2020 i København (Ørestad). Tilmeldingsfrist d. 4.
september 2020
BU1 d. 26.-27. september 2020 i Rødovre.
Tilmeldingsfrist d. 11. september 2020
Læs mere om kurserne her: http://ishockey.dk/saesonens-kurser/
Tilmelding sker til klubbens uddannelsesansvarlig.
Husk også at det er muligt at lave lokale kurser, såfremt de allerede planlagte kurser ikke passer ind
hos klubberne. Ret da henvendelse til Udviklingskonsulent Christina Benn for at høre om muligheden. Førend det sker, skal følgende kriterier være
opfyldt:

Der skal være en god grund til, at de allerede planlagte kurser ikke er aktuelle
Der skal være minimum ti deltagere på
kurset – har man ikke ti deltagere i egen
klub, kan man evt. tale med andre klubber, som også kunne være interesserede i
at deltage (DIU opfordrer generelt til, at
der minimum er to klubber repræsenteret
ved et kursus, da det giver bedre dialog og
større udbytte af kurset). DIU forbeholder
sig desuden retten til at udbyde kurset til
andre klubber, når det er planlagt.
Christina kan kontaktes på cbe@ishockey.dk eller
tlf.: 60763391

Samlinger for skills,- unions,- og landshold i september
U20-landsholdet spiller i Herlev mod Herlevs Metal Liga-hold d. 5. september kl.
15.00
Skills-class i Frederikshavn og Esbjerg - 12.
september
Unionssamling for U15 Øst og Vest i Rungsted og Esbjerg - 12. september
Unionssamling for U16 Vest i Aalborg - 12.
september
Unionssamling for U17 Vest i Herning - 12.
september
Program og spillerlister vil ligge på holdenes sider
på ishockey.dk senest onsdag d. 9. september

_______________________________________
Puljeturneringer
Selvom forsamlingsforbuddet har sat en række begrænsninger for stævneaktiviteter, så er det alligevel lykkes at afholde mindre regionale puljespil på
forsvarlig vis. De regionale puljespil i U12, U13,
U15 og U17 har sikret, at rigtig mange ishockeyspillere har kunne starte sæsonen på fornemmeste vis. En tak til alle klubber for stor parathed, og
en særlig tak til alle de klubber, der har hjulpet
med afvikling.
_______________________________________

Selvtest for kvindelandsholdet – 26. september
U17-U20-samling i Odense - 27. september
U18-kvindesamling i Odense – 27. september

