
 

 

Nyhedsbrev #30 – august 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 august 2021 

________________________________________ 

 

Velkommen tilbage – 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 21/22.  

I DIU-regi har der været den traditionelle Metal 

Development Camp i slutningen af juli, og snart 

begynder også aktiviteter som kurser, workshops 

og sportslige aktiviteter. Det bliver en spændende 

sæson, og vi håber selvfølgelig, at den bliver mere 

normal med færre corona-restriktioner sammen-

lignet med sidste sæson. 

 

Per 1. august er corona-restriktionerne desuden 

følgende:  

• Indendørs forsamlingsloft er 500 personer 

• Der er ingen krav om coronapas i for-

eningsidrætten (for forsamlinger under 

500 personer) 

• Der er arealkrav på 2 kvm (tidligere 4 kvm) 

 

   

6. august 

 

Kvindelandsholdet skal til VM 

ENDELIG! Efter to mislykkede forsøg kan det næ-

sten ikke gå galt denne gang: Det danske kvinde-

landshold rejser omsider til Canada for at deltage 

i et historisk VM i topgruppen, hvor verdens ti bed-

ste nationer deltager. Det danske landshold, med 

træner Peter Elander i spidsen, mødes d. 8. august 

til et par træningsdage i Rødovre, inden flyet mod 

Canada afgår 10. august. Ti dage senere får Dan-

mark æren af at åbne VM-turneringen med en 

kamp mod Tjekkiet. Derefter venter kampe mod 

Japan, Tyskland og Ungarn og måske et slutspil. In-

gen hold rykker desuden ned fra dette års VM-tur-

nering. 

______________________________________ 

 

Klarer herrerne OL-kvalifikationen? 

Der venter 14 spændende dage for herrelandshol-

det under træner Heinz Ehlers, når holdet samles 

17. august for at arbejde sig frem mod OL-kvalifi-

kationen i Norge. Forud for turneringen, der spilles 

i Oslo, spiller Danmark hjemme 21. august mod 

Frankrig og 23. august mod Sydkorea i henholdsvis 

Rødovre og Herning. 26. august går det løs i OL-

kvalifikationen mod Slovenien og dagen efter ven-

ter Sydkorea. Endelig spilles der 29. august mod 

værterne fra Norge. Vinderen kvalificerer sig til 

Vinter-OL i Beijing i februar 2022. 

 

 

 

 



 

 

Andre sportslige aktiviteter i august  

Puljeturneringer  

Ikke siden efteråret 2019 har ungdomshold mødt 

hinanden på tværs af landsdele i de altid intense 

puljeturneringer. I weekenden d. 21.-22. august 

går det for alvor løs igen, når U17-1 og U15-2 sam-

les til puljeturneringer i Herning, Odense, Aalborg 

og Amar/KSF.  

Desuden spiller U12, U13 og U15 puljeturneringer 

i den første weekend i september.  

 

Unions- og landsholdssamlinger 

I sidste weekend af august samles Skills Class, U15 

og U16 for første gang til endagssamling. I uge 32 

vil klubberne modtage yderligere information om 

program, indhold og indstillinger.  

I selv samme weekend afholdes camp for U17- og 

U18-landsholdet i Odense, hvor de foruden træ-

ning, interne kampe også skal møde et regions-

hold fra New Hampshire, USA.  

 

Husk at I altid kan finde yderligere information om 

alle vores hold under fanen ”Landshold” på 

www.ishockey.dk  

_______________________________________ 

Metal Ligaen med rekordtidlig sæsonstart 

Allerede 31. august går Metal Ligaen i gang, når de 

forsvarende mestre fra Rungsted drager til Herlev 

for at sætte gang i titelforsvaret. Nøjagtig som i 

fjor er ni hold med i Metal Ligaen, og de spiller 48 

kampe i grundspillet, inden vi går til kvartfinaler og 

slutspil. Som noget - og stort - sendes samtlige 

kampe på TV2's platforme og dermed vil der altså 

være mulighed for at følge sit favorithold overalt. 

På den baggrund er der også både nye spilledage 

og spilletidspunkter, og derfor står Metal Ligaen 

altså overfor en yderst spændende sæson - og det 

bliver IGEN med fans på lægterne. Herligt. 

________________________________________ 

 

Danske klubhold på internationale opgaver 

I kølvandet på Metal Liga-starten - og endda lidt 

før, skal to danske hold på internationale opgaver 

i Champions Hockey League. Mestrene fra Rung-

sted og de forsvarende Continental Cup-vindere 

SønderjyskE. Sønderjyderne lægger ud med en 

match mod Red Bull München og møder to dage 

senere EV Zug fra Schweiz. De to kampe spilles 26. 

og 28. august. Ugen efter drager Rungsted til Ukra-

ine og Østrig for at møde Donbass Donetsk og Kla-

genfurt, inden den står på returopgør mod samme 

to mandskaber hjemme i Bitcoin Arena. Vi kan kun 

opfordre til at komme forbi til absolut seværdig, 

international ishockey. 

________________________________________ 

 

OL-dage i klubberne ifm. OL-kvalifikationen for 

herrer  

Under VM i ishockey i maj og juni blev der festet 

herhjemme i de danske ungdomsklubber. Der blev 

nemlig afholdt ”VM-dage”, hvor klubberne lavede 

aktiviteter på og udenfor isen, viste VM-kampene 

på storskærm og mange andre sjove ting for deres 

yngste medlemmer. Det var en stor succes, og nu 

kommer det til at ske igen i forbindelse med her-

rernes OL-kvalifikationskampe. Her vil flere klub-

ber nemlig igen afholde ”OL-dage” for at skabe 

fællesskab og en god start på sæsonen.  

 

Hvis herrelandsholdet kvalificerer sig til OL, bliver 

det sikkert nogle endnu sjovere dage! 

http://www.ishockey.dk/


 

 

Ishockeyens Dag i weekenden d. 11.-12. septem-

ber 

Ishockeyens Dag er DIU’s koncept for rekruttering 

af nye spillere op til 12 år. Det er en dag med fokus 

på børn, der ikke allerede spiller ishockey, men 

godt kunne tænke sig at prøve kræfter med det. 

Det er et åbent hus-arrangement, hvor de danske 

ishockeyklubber hver især sætter fokus på og giver 

nye børn en god oplevelse med ishockey. 

 

Ishockeyens Dag afholdes i weekenden d. 11.-12. 

september – de præcise tidspunkter for klubber-

nes afholdelse kommer i løbet af uge 33 og 34. De 

kan desuden alle findes inde på www.nytilis-

hockey.dk, når de er planlagte.  

 

Vi håber, I vil være med til at sprede budskabet om 

Ishockeyens Dag, så vi kan få endnu flere glade pi-

ger og drenge til at opleve verdens fedeste sport. 

________________________________________ 

 

Rekrutteringsinspirationsmøder d. 11.-12. august 

I begyndelse af hver sæson afholdes der inspirati-

onsmøder om rekruttering for klubberne. På mø-

derne er der oplæg til inspiration fra både DIU’s 

udviklingsafdeling, Årets Løve-klub og DIU’s 

rekrutteringsudvalg, mens der også generelt er 

god sparring mellem klubberne.    

På møderne lægges der også et stort fokus på Is-

hockeyens Dag og der udleveres merchandise og 

markedsføringsmateriale, som klubberne kan 

bruge i den forbindelse.  

 

Stort set alle klubber plejer at deltage – både i in-

spirationsmøderne og Ishockeyens Dag – det hå-

ber vi også sker i år! 

Nye mini-bander til alle klubber leveres NU! 

På det årlige repræsentantskabsmøde i juni of-

fentliggjorde og præsenterede DIU, at alle 17 DIU-

klubber modtager et sæt mini-bander, der skal 

være med til at sætte yderligere fokus på småspil i 

inddelte zoner, teknikudvikling samt skøjteløb i 

mindre områder, der udvikler de unge spillere 

bedst muligt. Alt sammen for en bedre udvikling af 

skills-momenterne fra en tidlig alder.  

 

Udviklingskonsulent Christina Benn nævner om 

mini-banderne: ”Jeg er superglad for, at det er lyk-

kedes med at skaffe økonomien til de mange ban-

der, der trods alt ikke har været en helt lille inve-

stering, men som primært er finansieret via 

VM2018-puljemidler samt en flot bevilling fra Dan-

marks Idrætsforbunds Initiativpulje. Det er vores 

håb, at banderne vil blive brugt flittigt ude i hal-

lerne, som en god og nyttig rekvisit i spillerudvik-

lingen”. 

 

DIU har allerede i uge 31 bragt alle mini-banderne 

ud til de sjællandske skøjtehaller, og GLS Transport 

sørger mandag-tirsdag i uge 32 for, at mini-ban-

derne bliver leveret i alle skøjtehaller i Jylland 

samt Odense. 

 

For de klubber, der har bestilt et sæt mere, vil de 

modtage banderne sidst i august. Hvis der er flere 

klubber, der ønsker at bestille et ekstra sæt ban-

der, skal det ske senest d. 15. august til Ulrik Lar-

sen på mail: ula@ishockey.dk  

 

 

 

 

http://www.nytilishockey.dk/
http://www.nytilishockey.dk/
mailto:ula@ishockey.dk


 

 

Kursuskalender  

Datoer for denne sæsons kurser er fastsat og du 

kan finde dem alle samt beskrivelse af dem på 

dette link: http://ishockey.dk/saesonens-kurser/ 

 

De kommende kurser i august og september er 

også listet herunder:  

 

• Grundkursus d. 15. august 2021 i Vojens 

• Grundkursus d. 21. august 2021 i Hvid-

ovre. Tilmeldingsfrist d. 6. august 2021 

• Træningslære A d. 21.-22. august 2021 i 

Aarhus. Tilmeldingsfrist 6. august 2021 

• Målmandskursus d. 11. september 2021 i 

Rødovre. Tilmeldingsfrist d. 27. august 

2021 

 

 

Tilmelding til kurser skal gå igennem klubledelsen, 

som har link til tilmeldingsformularen.  

 

Skulle der være spørgsmål til kurserne, er I vel-

komne til at rette dem til Udviklingskonsulent 

Christina Benn på mail: cbe@ishockey.dk eller tlf. 

60763391 

http://ishockey.dk/saesonens-kurser/
mailto:cbe@ishockey.dk

