Nyhedsbrev #23 – december 2020

4. december

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.

Corona-hjælpepulje for ensomme over 21 år
Myndighederne sætter nu ind med ny pulje på 10
mio. kr. i kampen mod ensomhed som følge af corona-pandemien.
Målgruppen for puljen er voksne og unge over 21
år i bl.a. idrætsforeninger. Der er åbnet for ansøgninger, og hele puljen bliver uddelt inden jul.

Her er nyhederne for december 2020
________________________________________
Corona-opdatering
Corona-situationen fylder naturligt en hel del af
vores hverdag for tiden – både hos jer i klubberne
og hos DIU. Husk at I altid kan finde de nyeste corona-retningslinjer her på vores hjemmeside:
http://ishockey.dk/covid-19-retningslinjer/
Og husk vi altid er klar til at hjælpe med at undersøge og afdække, hvis der er opstår tvivl om corona-retningslinjerne for enten træning eller
kamp.
Der er lavet nye corona-restriktioner for breddeishockeyen fra mandag d. 7. december frem til (i første omgang) d. 2. januar 2021. Disse er sendt ud
på mail fredag d. 4. december, men kan også findes via ovenstående link.
Retningslinjerne er denne gang inddelt i sektioner
for Øst og Vest, da der som bekendt er forskellige
restriktioner for landsdelenes klubber.

1000 nye fællesskaber mod ensomhed, er navnet
på den straks-pulje, der åbnede for ansøgninger
mandag den 16. november. Puljen på 10 mio. kr.
er øremærket voksne og unge over 21 år, som
mærker konsekvenserne af corona-pandemien i
form af stigende ensomhed. Puljen er tiltænkt
klubber & foreninger, der ønsker at lave coronasikre sociale aktiviteter for unge og voksne over 21
år. Vi tænker derfor, det kan være en fin mulighed
for bl.a. 1. div., motionshold, veteran-hold, Old
Boys osv. Det er trods alt grupper, som ikke i dag
kan udøve sporten på fuldt niveau, og som I derfor
kunne skabe noget alternativt for.
Kort ansøgningsfrist
I skal være hurtige i denne pulje, da det er først til
mølle, og der skal søges inden jul. Der er løbende
ansøgningsfrist og puljen lukker altså, når midlerne er uddelt. Læs mere herunder, hvad midlerne specifikt kan gå til.

Hvad kan der søges midler til?
Der kan søges midler til corona-sikre sociale aktiviteter. Aktiviteterne kan være nyudviklede aktiviteter, eksisterende aktiviteter til nye målgrupper
eller eksisterende aktiviteter, som tilpasses målgruppens behov og de gældende retningslinjer ift.
COVID-19. Aktiviteterne kan både være af virtuel
karakter eller være aktiviteter i eller relateret til
den fysiske idrætsforening.

være indsendt senest den 10. december.
Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 15.000-99.000 kr. her
Ansøg tilskud på mellem 15.000-99.000
kr. her
Læs mere om den nye pulje på Kulturministeriets
hjemmeside.
________________________________________

Søg puljen nu
Der kan ansøges om tilskud fra puljen på tre måder:
1. Tilskud på 10.000-15.000 kr.
Her kan der søges om tilskud til enkeltstående aktiviteter. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle-princip.
Ansøgningsfristen er derfor løbende, indtil
puljen er brugt – ansøgninger skal dog
være indsendt senest den 14. december.
I kan forvente svar på jeres ansøgning senest 15 dage efter, at ansøgningen er
modtaget.
Læs spørgsmål og svar om tilskud på mellem 10.000-15.000 kr. her
Ansøg tilskud på mellem 10.000-15.000
kr. her

Medlemsindberetning for 2020 er begyndt
Derfor beder vi alle klubber om at huske at melde
deres medlemstal fra 2020 ind til Centralt ForeningsRegister (CFR) på www.medlemstal.dk
Tallene skal være registreret senest d. 31. januar
2021.
På hjemmesiden findes også en vejledning til indberetningen, men hovedtrækkene i registreringen
er:
• Kun ét medlem pr. kontingent/aktivitet.
• Alle, der har betalt kontingent i minimum
sammenlagt tre måneder i kalenderåret
2020, tælles med.
• Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere
af hovedorganisationerne.

2. Tilskud på 15.000-99.000 kr.
Her kan der søges om tilskud til enkeltstående aktiviteter. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle-princip.
Ansøgningsfristen er derfor løbende, indtil
puljen er brugt – ansøgninger skal dog

CORONA: Langt de fleste foreninger er jo desværre ramt af Corona-forholdsreglerne. I den sammenhæng kan det være særligt relevant at tænke
på de samlede tre måneders medlemskab som
nævnt ovenfor. Et medlemskab kan være påbegyndt i januar, sat i bero på grund af Corona, og

senere genoptaget, så det samlede medlemskab
kan tælle med. Medlemskabet tæller for den periode, der er betalt kontingent.

Der er ganske givet mange andre gode begrundelser til hvorfor, at vi skal hylde lige nøjagtig din træner/trænerteam.

Hvis I har spørgsmål til indberetningen, er I velkommen til at skrive eller ringe til Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk eller tlf.
60763391
________________________________________

Du indstiller din(e) træner(e) ved at klikke på det
link: https://forms.gle/AzJbScigUAPo34vR9

Julen kalder på gode historier fra din klub
Hverdagen har ingenlunde været, som den plejer
– det har krævet kreativitet, viljestyrke og omstillingsparathed at imødekomme skiftende retningslinjer. Det kalder på overskud og rummelighed til
at navigere i dygtig spillerudvikling, når vilkårene
konstant ændrer sig.
DIU ønsker at sætte fokus på de dygtige trænere i
vores klubmiljøer. Derfor vil vi hver uge frem imod
jul hylde en træner eller et trænerteam, der har
gjort en stor indsats. Det kan eksempelvis være en
træner/trænerteam, der:
-

Har fastholdt glæden ved sporten iblandt
sine spillere
Gør en stor indsats for at tilpasse sin træning i en svær tid
Er velforberedt, i øjenhøjde og smilende
Formår at udfordre hver enkelt spiller, så
de kan blive så dygtige, som muligt
Har flair for at balancere sportslig og menneskelig udvikling

________________________________________
Sidste chance for at ansøge i VM2018-Klubpuljen
i år
DIU’s egen pulje, der uddeler en del af overskuddet fra VM på hjemmebane i 2018, er fortsat åben
for ansøgninger. MEN I skal skynde jer, hvis I ikke
allerede har fået en bevilling i år 2020. Mandag d.
14. december er der nemlig frist for indsendelse af
ansøgning, så den kan nå at blive behandlet i 2020.
Vi har modtaget ansøgninger fra flere klubber, der
er dog stadig nogle klubber, som ikke har ansøgt.
Derfor vil vi blot opfordre til, her i årets sidste måned, at ansøge puljen, hvis man har en god idé til
et projekt i sin klub. Læs mere om ansøgningskriterierne her:
http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klubben/
Skriv eller ring gerne til Udviklingskonsulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk, eller tlf.
60763391, hvis I har kommentarer eller spørgsmål
til VM2018-Klubpuljen.
________________________________________

Landsholdssamlinger i december
Både kvinde- og U20-landsholdet er ”Team Danmark-bruttogruppeatleter”, hvilket betyder, at der
er særlige corona-retningslinjer for dem. Det betyder, at de gerne må deltage i samlinger med overnatning, og derfor glæder vi os til følgende program:

•

Kvindelandsholdet samles i Ørestad fra
søndag den 13. til lørdag den 19. december
Næste års U20-landshold samles i Aalborg
fra tirsdag d. 15. til lørdag d. 19. december
og spiller interne kampe
U16- og 17-landsholdsspillere fra vest
samles i Herning d. 19. og 20. december –
dog uden overnatning

•

For alle samlinger gælder, at man møder med negativ covid19-test, og man har været i selvisolation
siden testen.
________________________________________
Ny plan i pigeprojektet
Planen for aktiviteter i pigeprojektet er blevet revideret pga. corona-restriktionerne. Det betyder
bl.a., at vi laver onlinemøde i stedet for en workshopsdag, som kan give inspiration til det videre
arbejde. Det bliver onsdag d. 9. december kl.
17.30-19.00.
Andre aktiviteter og vigtige datoer i sæsonen:
• Januar 2021 - Klubbesøg

•

6.-7. februar 2021 – Vores egen nationale
version af Global Girls Game, som kan afholdes i egen klub eller sammen med
dem, man laver samtræning med - information følger
13.-14. marts 2021 – Tilmeldingscamp for
piger – én i vest for piger i alderen 0-7 år,
én i øst for piger i alderen 8-12 år
Pigernes Ishockeydag afholdes, når det
passer ind i de enkelte klubber.

________________________________________
Ferielukket i DIU
DIU holder juleferielukket fra fredag d. 18. december 2020. Kontoret er åbent igen fra mandag d. 4.
januar 2021.

