Nyhedsbrev #41 – august 2022

3. august

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden og har primært til formål at orientere klubberne om DIU’s aktiviteter og andre relevante emner.
________________________________________

Inspirationsmøder i rekruttering
Som tidligere år afholdes der i dagene 9. og 10. august inspirationsmøder i rekruttering. Møderne er
for dem i klubberne, der arbejder med rekrutteringstiltag, og møderne foregår i henholdsvis
Brøndby og Herning.
Inspirationsmøderne er en kickstart på sæsonens
mange rekrutteringsaktiviteter, som DIU og klubberne arrangerer i samarbejde.
På møderne taler vi om rekruttering generelt i
hverdagen, mens der også specifikt sparres omkring Ishockeyens Dag og Pigernes Ishockeydag,
som er de årlige åbent-hus-arrangementer.

EN KÆMPE-EVENT STÅR FOR DØREN: KVINDERNES VM I FREDERIKSHAVN OG HERNING
Først og fremmest: Billetterne til samtlige kampe
kan købes her: https://shop.ishockey.dk/da/
Danmark spiller premierekamp mod Sverige d. 25.
august og møder Tjekkiet d. 27. august, Ungarn d.
28. august og til sidst i puljen Tyskland d. 30. august. MÅSKE følger en dansk kvartfinale, der i givet
fald spilles i Herning.
Pulje A for de fem topnationer spilles i Herning,
mens Pulje B med Danmark (tre hold fra denne
pulje går videre til kvartfinalen og ét hold rykker
ned) spilles i Frederikshavn.
En enkelt kvartfinale og placeringskampe spilles i
Frederikshavn.
Tre kvartfinaler, semifinaler og slutkampe spilles i
Herning.
TESTKAMPE I RØDOVRE: Danmark møder Canada
(20. august) og Finland (21. august) som afslutning
på campen frem mod VM.
Vi glæder os og håber, I vil være med til at støtte
de danske ishockeykvinder!

På møderne er der desuden oplæg fra Årets Løveklub og input fra DIU’s Rekrutteringsudvalg.
Vi glæder os til at komme godt fra start på rekrutteringsfronten!
________________________________________
Pigernes Ishockeydag d. 3.-4. september
I forlængelse af både inspirationsmøderne i rekruttering samt VM i ishockey for kvinder i Herning
og Frederikshavn, afholdes ”Pigernes Ishockeydag” i weekenden d. 3.-4. september.
”Pigernes Ishockeydag” er vores åbne-hus-arrangement i lighed med ”Ishockeyens Dag”, hvor nye
piger kan komme og prøve ishockey for første
gang. Det er en særlig dag med fokus på at skabe
trygge rammer for kommende ishockeypiger i en
ellers drengedomineret sport.

Med to uger med fokus på kvindeishockey i Danmark ifm. VM, synes vi det er naturligt at slutte
turneringen af med afholdelse af ”Pigernes Ishockeydag” i samme weekend, hvor der spilles finale til
VM.
Ikke alle klubber har meldt tilbage med dato og
tidspunkt for afholdelse af ”Pigernes Ishockeydag”, men datoer vil blive annonceret både på
www.nytilishockey.dk og vores Facebook-sider.
Vi håber, I vil støtte op om dette arrangement!
I uge 40 vil klubberne også afholde den generelle
rekrutteringsdag ”Ishockeyens Dag”.
________________________________________
DIU’s andre ’pigeaktiviteter’ i sæson 22/23: ”Pigernes Ishockeydag”, DIU’s Pigecamp og Samtræning
De seneste to sæsoner har vi udvidet vores ’pigeaktiviteter’ for alle piger i klubberne og favnet
både piger på og udenfor ungdomslandshold.
Vi har med støtte fra DIF’s Initiativpulje lavet ”Pigeprojektet”, hvor vi bl.a. har lavet workshops for
klubbens ledere, samt camp for klubbernes pigespillere op til 12 år.
Med de gode erfaringer fra ”Pigeprojektet” har vi
videreført nogle af aktiviteterne i vores strategi,
der løber over de næste fire år.
Det betyder bl.a., at vi vil have fokus på rekruttering af piger i alderen 0-12 år i form af ”Pigernes
Ishockeydag”. Vi vil have fokus på at fastholde piger i alderen 6-12 år ved at tilbyde camp, som vi
gjorde det i påsken 2022 med stor succes. Sidst
men ikke mindst ønsker vi at lave en samtræningsordning på tværs af klubberne, som koordineres af

DIU. Træningen faciliteres af nogle DIU-trænere
og klubberne stiller is til rådighed til træningerne.
Samtræningsordningen foregår i øst for sig selv og
i vest for sig selv, men på samme datoer.
Samtræningsordningen er som en del af at fastholde flere piger i alderen 13-18 år, og er ikke et
elitært tilbud, men et ønske om at skabe fællesskab på tværs af klubberne uanset ambitionsniveau.
Datoer for samtræningerne er på plads, mens lokationerne næsten er det. Se her:
-

17. september i Gladsaxe og Odense
8. oktober i Herlev og Aalborg
19. november i Hvidovre og Aalborg
7. januar i Amager (ikke endelig bekræftet) og Silkeborg
4. februar i Rødovre (ikke endelig bekræftet) og Odense

Derudover ønsker vi at lave netværksgrupper,
hvor klubbernes ledere kan sparre med hinanden
om rekruttering og fastholdelse af pigespillere.
Disse faciliteres af DIU og DIU inviterer til møderne.
Vi er netop i gang med at finde koordinatorer og
trænere i øst og vest, og I vil få yderligere besked,
når det er fastlagt.
Vi håber, I vil være med til at give de unge pigespillere nogle endnu bedre vilkår for at udvikle sig
sportsligt såvel som socialt.

Hvis I skulle have nogle spørgsmål til DIU’s kommende ’pigeaktiviteter’, er I velkomne til at kontakte Udviklingskonsulent, Christina Benn på mail:
cbe@ishockey.dk eller tlf.: 60763391
________________________________________
Is under skøjterne igen for kvindelandsholdet og
ungdomslandsholdene
I slutningen af juli var kvindelandsholdet samlet inden deres træningslejr begynder senere i august.
Kvindelandsholdet fik mulighed for at arbejde videre med det nye trænerteam og teste formen
imod Ungarn. De danske kvinde vandt begge opgør med hhv. 2-1 og 3-2. Kvinderne var velspillende og deres indsats lover godt for den kommende træningslejr og ikke mindst VM på hjemmebane.
U16-, U17- og U18-herrelandsholdene startede
sæsonen op med den traditionsrige Dansk Metal
Development Camp. Det var en rigtig god uge i det
midtjyske, hvor trænere og spillere fik mulighed
for at komme godt fra start med landsholdssæsonen. Campen blev afholdt i Herning som endnu en
gang sikrede gode rammer om vores unge landsholdsaspiranter.
U18-kvindelandsholdet tager hul på deres sæson
d. 6. august, hvor de har en endagssamling i
Odense. Samlingen er første led i forberedelser til
U18-VM i september. Senere i august skal U18kvindelandsholdet deltage i DIU’s puljeturnering,
hvor de kan teste formen.

U20-herrelandsholdet drager til Karlstad d. 17.-21.
august, hvor de skal deltage Super Challenge Cup.
De er i gruppe med Slovenien, Ungarn og Geneve.
Det er første gang det nye landstrænerteam med
Jens Nielsen i spidsen skal teste formen forud for
VM i december.
________________________________________
Puljeturneringer
August markerer for alvor startskuddet til en ny
sæson. Alle vores medlemmer får is under skøjterne efter en periode med sommertræning og
mange af ungdomsholdene spiller deres første
træningskampe, når klubberne afholder puljeturneringer.
I august spilles følgende puljeturneringer:
U15-2 spilles i Aalborg 20.-21. august
U17 spilles i Gentofte og Odense d. 20.-21. august
U13-1 spilles i Rungsted d. 27.-28. august
________________________________________
Trænermøder
For tredje sæson i træk kickstarter vi sæsonen
med online trænermøder d. 30. og 31. august,
hvor vi i fællesskab får mulighed for at skabe de
bedste trænings- og konkurrencerammer og netværke med trænere fra andre klubber. Invitationen til trænermøder udgår snarest til klubberne.

