
 

 

Nyhedsbrev #38 – april 2022 

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 2022 

________________________________________ 

 

Mesterskaber  

Ligesom marts byder april også på god ungdoms-

ishockey:   

 

Landsmesterskab for U15-2 og Kvinder 

I weekenden d. 1.-3. april spilles Landsmesterska-

berne for U15-2 og Kvinder i henholdsvis Rødovre 

og Odense. Til U15-2 LM deltager hele 14 klubber 

og til Kvindernes LM deltager fem hold. Alle kampe 

kan følges live via Stats.Sportsadmin.dk og ses på 

Danskishockey.tv 

 

Divisionens slutspil 

I uge 13 har vi taget hul på Divisionens slutspil, 

hvor der spilles kvartfinaler. Seminfinalerne spilles 

fra d. 6.-10. april og vinderen af Divisionen findes 

fra d. 20.-24. april. Alle kampene kan følges live via 

stats.sportsadmin.dk og ses på Danskishockey.tv 

 

 

 

 

 

 

 

1. april      

 

Unions- og landsholdssamlinger i april 

April byder også på diverse unions- og landsholds-

samlinger. Få overblikket her:  

 

Breddesamling for U15 

I sidste time lykkedes det at stable en U15-bredde-

samling på benene fra 8.-10 april i Esbjerg. Her vil 

unionsholdene i Øst og Vest både træne og spille 

interne kampe.  

Indkaldelse er sent til klubberne og ligger på U15-

unionsholdets side på ishockey.dk 

 

U16-drenge til Femnationers turnering i Italien 

U16-landsholdet drager til Egna/Neumarkt, hvor 

de skal spille imod Østrig, Italien, Norge og 

Schweiz. Truppen kan ses på ishockey.dk og link til 

livestream kan findes på vores Facebookside, når 

turneringen starter for Danmark d. 13. april. 

 

U20-landsholdet samles i Aalborg 

Det kommende U20-landshold samles i Aalborg i 

weekenden d. 22.-24. april. 

Dette bliver den nye landstræners første samling 

med holdet, og Jens Nielsen glæder sig til det.  

”Jeg ser meget frem imod at møde drengene, og 

at de skal møde hele teamet, som skal være med 

kommende sæson. Vi skal lave nogle fysiske test 

og have fysisk træning. På istræningerne skal der 

ske lidt forskelligt, f.eks. opdeling af backer og for-

wards og hele holdtræninger, hvor vi fokuserer på 

spilsystem. Sidste træning inden vi rejser hjem bli-

ver en intern kamp.” siger Jens Nielsen.  

Derimellem bliver der også set video, hvor der kig-

ges på, hvordan holdet ønsker at spille. 



 

U18-VM i Slovakiet 

U18-herrelandsholdet samles søndag d. 3. april til 

træningslejr i Bratislava forud for VM i Piestany. 

Kampene kan følges på IIHF.com, og vi vil løbende 

opdatere for turneringen på vores Facebookside. 

Truppen kan ses på ishockey.dk 

________________________________________ 

 

Herrelandsholdet mod de olympiske mestre i 

Odense og Rødovre! 

Finland er regerende olympisk mester og ny etter 

på den nylige verdensranglister. De finske løver 

udfordres af de danske løver på to festlige dage i 

april. 13. og 14. spiller Danmark og Finland hen-

holdsvis i Odense og Rødovre, og det bliver eneste 

mulighed for at se herrelandsholdet på hjemme-

bane.  

 

De resterende danske testkampe spilles alle på 

udebane. Der er ikke langt til Halmstad, hvor Sve-

rige tager imod 20. og 21. april. Derefter drager 

Danmark til Norge for at spille 28. og 30. april og 

endelig møder de danske løver Storbritannien 

henholdsvis 7. og 8. maj i Coventry og Nottingham. 

 

Billetter til Finlandskampene købes på shop.is-

hockey.dk som kan tilgås både via Metalligaen.dk 

og Ishockey.dk.  

 

Danmark spiller VM i Finland fra 13. maj og 

fremad. Den danske hjemmebane er i Helsinki. 

________________________________________ 

 

DIU’s pigecamp 

D. 12.-13. april afholder DIU en tilmeldingscamp 

for piger i årgang 2009-2015. Campen bliver delt i 

to aldersgrupper og afholdes i Odense i samar-

bejde med Odense Ishockey Klub.  

 

Ca. 70 piger er tilmeldt campen, hvor der både vil 

være plads til sjov og leg og seriøs træning – på og 

udenfor is.  

 

Vi glæder os til at give pigerne en god oplevelse og 

et sportsligt udbytte.  

 

Campen var i første omgang planlagt til at foregå 

mellem jul og nytår 2021, men måtte aflyses pga. 

corona. Vi håber på at kunne udbyde campen igen 

i år mellem jul og nytår.  

_______________________________________ 

 

Ungdomsmøde og Repræsentantskabsmøde 

Det årlige Ungdomsmøde afholdes d. 23. april 

2022 i Odense. Her drøfter vi relevante ændringer 

og justeringer til den kommende sæsons mange 

ungdomsturneringer. Klubberne er inviteret til at 

deltage med en sportslig ansvarlig og én med ind-

sigt i klubbens økonomi.   

 

Tilmeldingsfrist og deadline for indsendelse af æn-

dringsforslag til nuværende love og turneringsbe-

stemmelser er mandag d. 4. april 2022.  

Alle indkomne forslag sendes ud til klubberne d. 8. 

april 2022.  

 

Ungdomsmødet leder op til årets Repræsentant-

skabsmøde, som bliver lørdag d. 11. juni 2022.  

________________________________________ 

 

 

 



 

DIF og DGI’s Foreningspulje   

DIF og DGI har igen åbnet op for muligheden for at 

søge økonomisk støtte via Foreningspuljen til lo-

kale udviklingsprojekter. I støttekategorien 0-

30.000 kr. kan der ansøges hele året, og der be-

stræbes på at give svar inden for fire uger. I støt-

tekategorien 30.001-300.000 kr. kan der søges tre 

gange i løbet af 2022. Her er ansøgningsfristen 31. 

marts, 31. juli og 31. oktober.  

Læs mere om retningslinjerne og ansøg her: 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette 

 

Her kan man også se en række andre muligheder 

for at søge økonomisk støtte 

________________________________________ 

 

Personalenyt: Marie Louise går på barselsorlov 

Marie Louise Balling går på barselsorlov fra den 8. 

april, og de kommende 10 måneder. I samme pe-

riode er Nicoline Jensen ansat i vikariat, og som af-

løser i Sportsafdelingen i forbindelse med Marie 

Louises arbejdsopgaver. Nicoline, som de fleste 

nok genkender som vores landsholdsspiller på 

kvindelandsholdet, fortsætter karrieren som is-

hockeyspiller, men er efter mange år i udlandet 

vendt tilbage til København. 

 

Kontaktdata på Nicoline henvises til hjemmesiden 

fra den 8. april, hvor I også kan finde alle andre 

medarbejdere kontaktdata: Administration og 

sportsafdeling – Danmarks Ishockey Union 

 
________________________________________ 

 

 

 

Kurser resten af sæsonen  

Træningslære B afholdes i Herning d. 13.-15. maj 

(fredag inklusiv) 

Træningslære A afholdes i København ved KSF d. 

21.-22. maj  

 

Læs mere om kurserne her: Sæsonens kurser 

2021/2022 – Danmarks Ishockey Union 

 

Tilmelding sker via det link, som er sendt til klub-

berne, som også er benyttet til de andre tilmeldin-

ger.  

 

Vi er ved at planlægge praksisdelen af de online 

grundkurser, der har fundet sted i 2021 og 2022.  

 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
http://ishockey.dk/administration-og-sportsafdeling/
http://ishockey.dk/administration-og-sportsafdeling/
http://ishockey.dk/saesonens-kurser/
http://ishockey.dk/saesonens-kurser/

