
 

 

Nyhedsbrev #34 – december 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 december 2021 

________________________________________ 

 

Corona raser fortsat  

Corona raser stadig og skaber udfordringer for 

klubberne ifm. smitte osv.  

Da der ikke pt. er særskilte regler for uden-/inden-

dørs idræt ift. Covid-19, refererer vi i DIU ensly-

dende med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Såle-

des har vi netop justeret vores hjemmeside, hvor 

vi linker direkte til DIF’s afsnit om Covid-19 – og så 

I derved lettest og hurtigst kan tilgå friske retnings-

linjer på området. Dette gør også, at vi ikke kom-

mer på mellemhånd, da erfaringen fra næsten to 

år med Covid-19, har vist, at man kommunemæs-

sigt behandler dette meget forskelligt. Det er der-

for næsten umuligt for os at udsende retningslin-

jer gældende for ”ishockey”, når den kommunale 

hal/arena/kommune tolker tingene forskelligt. 

 

I finder linket her: Covid-19-retningslinjer – Dan-

marks Ishockey Union 

 

Vi vil desuden anbefale jer at læse denne artikel 

fra DIF: Nye corona-anbefalinger til idrætsforenin-

ger | DIF 

 

 

3. december    

 

OL-deltagelse fra to landshold 

De danske seniorlandshold har som bekendt kvali-

ficeret sig til OL-turneringen i Beijing. For øjeblik-

ket er der masser af processer i gang ift. turnerin-

gen, holdene og akkrediteringerne. Corona-situa-

tionen gør naturligvis heller ikke tingene nemmere 

for hverken arrangører eller DIF.  

Når det er sagt, så er der kæmpestor forventnings-

glæde frem mod de første danske deltagelser ved 

OL-turneringen i ishockey nogensinde. Det bliver 

historisk.  

 

Herrelandsholdet er i pulje med Rusland, Tjekkiet 

og Schweiz: IIHF - Home 2022 OLYMPIC WINTER 

GAMES MEN'S ICE HOCKEY TOURNAMENT 

 

Kvindelandsholdet lægger ud med en kamp mod 

værterne fra Kina. Programmet kan ses lige her: 

IIHF - Home 2022 OLYMPIC WINTER GAMES 

WOMEN'S ICE HOCKEY TOURNAMENT 

 

Vinter-OL begynder 4. februar 2022.  

________________________________________ 

 

U20-VM på hjemmebane i Hørsholm 

U20-landsholdet spiller Division IA-VM på hjem-

mebane i Bitcoin Arena i dagene 12.-18. decem-

ber. Fem nationer kommer på besøg i det nord-

sjællandske til en klassisk VM-turnering på næst-

bedste niveau, hvor seks hold mødes alle mod alle. 

Olaf Ellers tropper kommer velforberedte og har 

op til turneringen træningskampe mod Odense 

Bulldogs' Metal Liga-mandskab og Norge, der også 

spiller med i Division IA-VM sammen med de 
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andre gæster fra Letland, Kasakhstan, Ungarn og 

Hviderusland.  

 

Turneringen går over fem dage, der alle indehol-

der tre kampe på højt internationalt niveau. Vi kan 

kun opfordre til at kigge forbi Bitcoin Arena.  

 

Programmet for turneringen kan ses lige her: IIHF 

- Home 2022 IIHF ICE HOCKEY U20 WORLD CHAM-

PIONSHIP Division I, Group A 

 

ALLE kampe fra U20-VM streames desuden på 

danskishockey.tv. 

________________________________________ 

 

Unions- og ungdomslandsholdsaktiviteter i de-

cember 

Igen i december har vi masser af aktiviteter. 

• U15-unionsholdene er samlet hhv. d. 11. 

og 12. december i Hvidovre og Herning. 

• U16-herrelandsholdet er samlet i Frede-

rikshavn til 4-nationers turnering imod 

Letland, Frankrig og Norge. Kampene spil-

les fra d. 16.-18. december og kan strea-

mes via danskishockey.tv 

• U18-herrelandsholdet er i Gjøvik, Norge, 

hvor de foruden værtsnationen skal møde 

Ungarn og Slovakiet.  

• U18-kvindelandsholdet spiller tre træ-

ningskampe imod Norge på hjemmebane 

i Herning fra d. 16.-18. december. Kam-

pene kan streames via danskishockey.tv 

 

 

 

 

Pigecamp ifm. DIU’s Pigeprojekt  

Nu har ishockeypiger (årgang 2009-2015) mulig-

hed for at deltage i DIU’s pigecamp, der afvikles d. 

28.-29. december 2021 i Odense.  

 

Pigecampen et led i DIU’s pigeprojekt, som vi fik 

en større bevilling til i 2020 og er altså en camp 

med fokus på socialt samvær og sportslig udvikling 

– der er plads til alle! 

Campen deles sådan, at spillere årgang 2009-2012 

er sammen, og spillere årgang 2013-2015 er sam-

men. Campen er for alle pigespillere, uanset om 

man som klub er en del af DIU’s pigeprojekt eller 

ej. 

 

Informationer om program og Covid-19-retnings-

linjer udsendes til deltagerne efter tilmeldingsfri-

stens udløb. 

 

Læs mere om campen her: Pigecamp 28.-29. de-

cember 2021, hvor der også står information om 

tilmelding. 

 

Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 14. decem-

ber 2021.  

 

Ved spørgsmål til campen kan I kontakte Udvik-

lingskonsulent Christina Benn på cbe@is-

hockey.dk eller Lasse Thomsen på lth@is-

hockey.dk 

________________________________________ 

 

Rekruttering ifm. OL 

Til Vinter-OL til februar håber vi på stor ekspone-

ring af ishockeysporten, og derfor er vi allerede nu 
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ved at planlægge, hvordan vi kan bruge OL som en 

aktiv del i vores rekrutteringsarbejde.  

Der er mange ting på paletten, men det kræver 

også, at klubberne er villige til at lægge lidt ekstra 

kræfter i, hvis vi gerne vil opnå succes med rekrut-

tering.  

Vi har ikke det fulde koncept på plads endnu, men 

vi håber på at kunne få ishockeyen ud i bybilledet 

på diverse udendørs skøjtebaner og åbne pladser. 

Det vil klubberne blive orienteret nærmere om i 

løbet af december.  

 

I samme omgang vil vi minde klubberne om, at vi 

inviterer til et online inspirationsmøde i rekrutte-

ring tirsdag d. 4. januar 2022. En invitation hertil 

vil også blive sendt direkte til klubformænd, 

sportslige ansvarlige samt rekrutteringsansvarlige.  

 

Vi håber på jeres opbakning til mødet! 

________________________________________ 

 

40 unge dommere på kursus på Sjælland  

Dommergrundkursus i Idrættens Hus i Brøndby 

var en stor succes, mens de jyske pendanter i Kol-

ding og Aalborg måtte udsættes.   

 

Der har været et større Covid-19-efterslæb i 

mange aspekter af sporten. Hos ishockeyen har 

Covid-19-aflysninger bl.a. ramt uddannelserne af 

de nye dommere. Især yngre spillere, der ofte ta-

ger dommergrunduddannelsen, har ikke kunnet 

uddanne sig. DIU besluttede derfor i oktober at af-

vikle tre grunduddannelser, hvoraf det første 

fandt sted i Idrættens Hus d. 20. november, og 

hele 40 unge mennesker dukkede op til kurset.  

 

Vi er glade for, at de sjællandske klubber tog så 

godt imod dette tilbud, som i øvrigt var gratis for 

klubberne. Vi er bevidste om, at der er mangel på 

lokale dommere, og derfor er det uhyre vigtigt, at 

vi snarest muligt får genoptaget de basale kurser, 

da de er en vigtig bestanddel i at kunne afvikle 

kampe uge efter uge.  

Søgningen til den jyske pendant, som var beram-

met til Kolding og Aalborg, har desværre været be-

grænset, og derfor udsættes dette, men lytter na-

turligvis til behovet fra de jyske klubber. Vi er alle 

afhængige af, at klubberne selv prioriterer, at 

mange unge får gennemført grunddommeruddan-

nelsen, og der er altså mange fordele ved, at man 

som klub selv kan levere sine dommere til de yng-

ste rækker. De fordele er bl.a.:   

• Det er lettere af få afviklet sine egne 

kampe ved at have en stor intern por-

tefølje af dommere  

• De unge kan tjene lommepenge i 

f.eks. weekenden fremfor at skulle ar-

bejde andetsteds 

• De unge får kendskab til ishockey på 

en anden måde og stifter bekendtskab 

med ledelse  

• Dommervejen kan også være en karri-

eremulighed i ishockeysporten  

 

DIU arbejder tæt med Dansk Ishockey Dommer-

klub (DID) omkring rekruttering af dommere, og 

der er fine muligheder for at gennemgå et udvik-

lingsforløb, hvis man får ambitioner om at dømme 

på højere niveau eller gøre karriere denne vej. 

 

 

 



 

Indberetning af medlemstal til CFR 

Centralt ForeningsRegister (CFR) sendte onsdag d. 

1. december mail ud til alle foreninger om den år-

lige indberetning af medlemstal, som foregår på 

www.medlemstal.dk 

Vi opfordrer alle klubber til at indberette med-

lemstal hurtigst muligt og senest d. 31. januar 

2022. 

 

På www.medlemstal.dk er der en vejledning, som 

beskriver indberetningsreglerne – som kan være 

relevante ift. de corona-forholdsregler, klubberne 

har været ramt af i 2021.  

________________________________________ 

 

Kurser i begyndelsen af 2022 – tilmeldingsfrist før 

jul  

Det nye år lægger ud med kurser – både i øst og 

vest, men der er tilmeldingsfrist allerede før jul.  

 

• Grundkursus i Silkeborg d. 8. januar 2022. 

Tilmeldingsfrist 22. december 2021 

• Grundkursus i Rødovre d. 9. januar 2022. 

Tilmeldingsfrist d. 22. december 2021 

• BU2-kursus i Odense d. 21.-23. januar 

2022 (bemærk at kurset allerede begyn-

der fredag kl. 12.00). Tilmeldingsfrist d. 

22. december 2021. 

 

I kan finde alle kurser samt beskrivelse af dem på 

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

 

Tilmelding til kurser skal gå igennem klubledelsen, 

som har link til tilmeldingsformularen.  
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