
 

 

 

 

Nyhedsbrev #27 – april 2021 

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyheds-

brev. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måne-

den og har primært til formål at orientere klub-

berne om DIU’s aktiviteter og andre relevante em-

ner. 

Her er nyhederne for april 2021 

________________________________________ 

 

Corona-opdatering - Rammerne for åbningen den 

21. april lader vente på sig 

Hvilke indendørs idrætter kan åbne for børn og 

unge den 21. april, og hvilke retningslinjer kommer 

til at gælde? Det ved vi desværre ikke endnu, og vi 

kan risikere, at udmeldingen kommer forholdsvis 

tæt på den 21. april.  

Helt konkret er politikerne endnu ikke gået i gang 

med forhandlingerne, og flere ønsker muligvis at 

få udviklingen i smittetallene ovenpå påskeferien 

med i det endelige beslutningsgrundlag. Omvendt 

presser flere af oppositionens partier på for hurti-

gere genåbning på baggrund af de forholdsvis sta-

bile smittetal. 

Derfor er DIFs bedste bud lige nu desværre, at be-

slutningen kommer forholdsvis tæt på den 21. 

april.  

Vi skal nok holde jer opdateret, så snart vi får mere 

at vide fra DIF. 

8. april   

 

Offentliggørelse af medlemstal – Over 6000 is-

hockeyspillere for første gang i historien! 

530 nye ishockeyspillere i 2020 er den største stig-

ning nogensinde i dansk ishockeys historie, og DIU 

har nu nået endnu en milepæl i antallet af med-

lemmer. For første gang nogensinde er der nemlig 

registreret over 6000 – helt nøjagtig 6034 - aktive 

spillere i dansk ishockey. Det er en stigning sva-

rende til 9,6% siden 2019. 

Det skyldes en stærk strategisk satsning på rekrut-

tering og masser af kreative tiltag under coronaen, 

og vi er stolte af, at det målrettede arbejde har bå-

ret frugt. Stor ros til alle klubber for at udføre det 

konkrete arbejde! 

 

Medlemstilgangen er sket i alle alderskategorier, 

hvilket som udgangspunkt betyder, at DIU både 

har rekrutteret og fastholdt medlemmer. En helt 

konkret satsning på gruppen af piger i alderen 0-

12 år har betydet en stigning i aldersgruppen på 10 

procent.  

Også blandt motionistspillerne har tilgangen væ-

ret solid - ikke mindst på grund af deltagelse i DIF’s 

soldaterprojekt. Det har kastet nye medlemmer af 

sig og givet et øget samarbejde med veteraner 

med ledererfaring, som i de kommende sæsoner 

skal udbygges, så det giver bonus begge veje. 

 

Der ligger dog en kæmpe udfordring den kom-

mende tid i og med, at al breddeishockey har 



 

 

været lukket ned siden december 2020. Og vi fryg-

ter, at vi ser ind i medlemsfald fra 2021, hvis ikke 

vi fortsætter det gode arbejde. Der tænkes dog al-

lerede kreativt nu i forhold til at løse den opgave.  

 

Udviklingskonsulent Christina Benn kigger gerne 

ind i konkrete analyser af medlemstallene, hvis I er 

interesseret i at vide mere om f.eks. en konkret 

målgruppe eller konkrete tal fra jeres klub. Skriv 

gerne til hende på cbe@ishockey.dk  

 

_______________________________________ 

 

 

Nominering til Årets Specialforbund  

Vi er stolte og glade over at vi også i denne svære 

tid er blevet nomineret til Årets Specialforbund 

under Danmarks Idrætsforbunds paraply, der tæl-

ler 62 specialforbund. Tre forbund er udtaget til 

den endelige prisuddeling og sammen med tennis 

og roning er ishockeysporten nomineret til den 

fornemme pris, hvor førstepræmien er æren og 

100.000 kroner.  

Det er det stærke arbejde ”under coronaen”, der 

har givet DIU nomineringen, og selvom de lukkede 

skøjtehaller har gjort livet hårdt for os, har vi ar-

bejdet hårdt for at holde os i gang på alle para-

metre – både i DIU’s administration og i vores fri-

villige ishockeyklubber.  

 

 

DIU er nomineret på baggrund af: 

• En flot medlemstilgang og appeller til 

kommuner og borgmestre om at holde 

skøjtehallerne åbne 

• Adskillige aktiviteter til klubberne, som er 

foregået online. Blandt andet webinarer 

med herrelandstræner Heinz Ehlers og 

flere ledende landsholdsspillere 

• En styrket landsholdsvirksomhed med an-

sættelsen af svenske Tommy Boustedt, 

der skal være med til at udvikle en ny ”rød 

tråd” 

• En medlemsvækst på motionistniveau 

ikke mindst på grund af deltagelse i DIF’s 

soldaterprojekt 

• Ekstra ressourcer på implementering af 

den nye ATK 2.0 

• En fortsat satsning på kvinde- og pigeis-

hockey 

 

På internationalt niveau førte DIU an i spidsen for 

kritikken af Hviderusland som VM-arrangør og var 

som det første nordiske land ude med offentlig kri-

tik og tilbud om et muligt alternativt spillested på 

dansk jord. 

 

På DIFs årsmøde d. 19. juni kåres vinderen! 
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Landsholdsaktiviteter i april  

Seniorlandsholdet starter i uge 15 så småt sin træ-

ningslejr frem mod VM i Riga, der spilles i maj/juni 

måned. 

 

Pga. COVID-19-situationen har landsholdsledelsen 

måtte tænke lidt ud af boksen og de første to uger 

har man derfor arrangeret 2x4-dages camp med 

U25-landsholdet, der dermed får egentlig debut i 

DIU-regi. 

 

Træningssamlingerne finder sted i Herning og af-

holdes under henvisning til den undtagelse fra de 

generelle restriktioner som vores Team Danmark-

atleter kan træne under.  

 

Landstræner Heinz Ehlers og U25-træner Karsten 

Arvidsen har udtaget totalt ca. 35 spillere, der star-

ter op i uge 15. Der arbejdes på træningskampe 

senere i optaktsforløbet mod henholdsvis Sverige 

og Norge. 

 

Kvindelandsholdet samles den 16. april i Rødovre, 

hvor de skal være i ’boble’ frem til afgang til VM i 

Halifax torsdag d. 22. april.  

VM begynder desuden d. 6. maj 2021, og Danmark 

spiller sin første kamp d. 7. maj mod Ungarn i 

Truro, Canada. 

 

Danmark spiller kampe på følgende dage og lokale 

tidspunkter:  

• 7. maj kl. 19.00: Danmark – Ungarn 

• 8. maj. kl. 19.00: Japan – Danmark  

• 10. maj kl. 13.00: Tjekkiet – Danmark 

• 11. maj kl. 19.00: Danmark - Tyskland 

  

Se desuden resten af programmet via dette link: 

https://www.iihf.com/en/events/2021/ww/sche-

dule 

 

D. 8. april er kvindelandsholdets VM-trup desuden 

offentliggjort. Den kan findes her:  

http://ishockey.dk/kvindelandsholdets-vm-trup-

til-canada-er-udtaget/?fbclid=IwAR20S_4Ahe-

B5g-v4SEGneWVboBCs1eZLE-jpmaR04-

UL0X3OdZVOCoak9s 

 

I kan følge kvindelandsholdets rejse til VM på Is-

hockeylandsholdenes Facebookside. 

 

U20-landsholdet er samlet for første gang siden 

august i dagene torsdag d. 8. april til søndag d. 11. 

april i Rødovre. Her skal to træningsgrupper teste, 

træne og spille interne kampe. 

 

Alt foregår selvfølgelig i corona-sikre rammer. 

 

________________________________________   

 

Ungdomsmøde er flyttet til d. 8. maj 2021 

På baggrund af Regeringens åbningsplan for 2021 

har vi flyttet årets ungdomsmøde til lørdag d. 8. 

maj 2021 kl. 10.30-17.00. 

Det gør vi, fordi det giver mulighed for fysisk frem-

møde og dermed bedre betingelser for at gennem-

føre mødet.  

https://www.iihf.com/en/events/2021/ww/schedule
https://www.iihf.com/en/events/2021/ww/schedule
http://ishockey.dk/kvindelandsholdets-vm-trup-til-canada-er-udtaget/?fbclid=IwAR20S_4Ahe-B5g-v4SEGneWVboBCs1eZLE-jpmaR04-UL0X3OdZVOCoak9s
http://ishockey.dk/kvindelandsholdets-vm-trup-til-canada-er-udtaget/?fbclid=IwAR20S_4Ahe-B5g-v4SEGneWVboBCs1eZLE-jpmaR04-UL0X3OdZVOCoak9s
http://ishockey.dk/kvindelandsholdets-vm-trup-til-canada-er-udtaget/?fbclid=IwAR20S_4Ahe-B5g-v4SEGneWVboBCs1eZLE-jpmaR04-UL0X3OdZVOCoak9s
http://ishockey.dk/kvindelandsholdets-vm-trup-til-canada-er-udtaget/?fbclid=IwAR20S_4Ahe-B5g-v4SEGneWVboBCs1eZLE-jpmaR04-UL0X3OdZVOCoak9s


 

 

Vi overholder selvfølgelig Myndighedernes anvis-

ninger og gældende retningslinjer, som vi ved 

mere om, når vi nærmer os mødet.   

Mødet foregår i Odense.  

 

Vigtige datoer frem mod Ungdomsmødet er: 

• 10. april - førstebehandling af indkomne 

forslag i sportschefsforum 

• 12. april - sidste frist for indsendelse af for-

slag til Ungdomsmødet 

• 16. april - alle forslag sendes ud til klub-

berne 

• 8. maj - Ungdomsmødet fra 10:30 – 17:00.  

 


