
 

 

Nyhedsbrev #36 – februar 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 februar 2022 

________________________________________ 

 

Danske OL-kampe  

Vinter-OL er i gang – hvis nogen skulle være i tvivl!  

Kvindelandsholdet har allerede spillet tre kampe 

og skal tirsdag d. 8. februar forsøge at spille sig i 

kvartfinalen. Det er kl. 14.10 - et ”lokalopgør” mod 

Sverige.   

De tre bedste mandskaber fra Danmarks pulje går 

videre til kvartfinalen og parres med de fem hold 

fra Pulje A.   

 

Herrelandsholdet spiller d. 9. februar kl. 14.10, 

hvor det gælder Tjekkiet – en nation, som Dan-

mark ved VM ofte har spillet lige op med. 11. fe-

bruar er der morgenmad og ishockey og kamp 

mod Rusland kl. 5.10 og 12. februar spiller vi mod 

Schweiz kl. 14.10.  

 

ALLE hold går videre til enten kvartfinale (tre pul-

jevindere og den bedste toer) eller playoffs (hol-

dene rangeret under) og Danmark er dermed sik-

ret mindst en kamp mere. 

 

 

 

 

8. februar      

 

Ishockeykaravanen på turné i Danmark 

Hos Danmarks Ishockey Union giver vi den hele 

”OL-armen” og sender en karavane rundt i is-

hockey-Danmark, der skal underholde og rekrut-

tere nye medlemmer. 

Karavanen rullede ud første gang fredag d. 4. fe-

bruar – her var det på Frederiksberg Runddel, si-

den var det Broens Gadekøkken, inden den man-

dag d. 7. februar rullede ind ved CopenHill på Ama-

ger. Derefter triller vognen mod Frederikshavn, 

Aalborg, Aarhus og Silkeborg, inden turen afsluttes 

i Aabenraa. 

Selve karavanen kommer ikke forbi Odense, men 

Odense Ishockey Klub laver selv masser af OL-akti-

viteter, hvor man er velkommen til at dukke op.  

 

Alle steder er der mulighed for at prøve ishockey 

under åben himmel, for kommunerne har været så 

venlig at udlåne de udendørs anlæg til karavanen. 

De steder hvor der ikke er udendørs skøjtebaner, 

har kommunerne givet tilladelse til at lave ishock-

eylignende aktiviteter på byens torv eller lignende. 

 

– Det er helt vildt, at vi har to landshold med til OL 

i Kina, og det er en kæmpe mulighed for at promo-

vere vores sport og gøre den mere kendt. Både i 

de traditionelle ishockeybyer, men også i de kom-

muner, hvor en ny skøjtehal kunne komme på tale, 

siger Christina Benn, der er udviklingskonsulent 

hos Danmarks Ishockey Union. 

 

Klubberne kommer til at omkranse de danske 

kampe med specielle olympiske arrangementer, 

når kamptidspunkterne passer dertil. 



 

Ude i byerne vil man kunne se kommunernes 

udendørs skøjtebaner blive omdannet til OL-are-

naer, når lokale og dygtige instruktører kommer 

forbi og underviser og introducerer ishockeyspor-

ten for nye, potentielle spillere. 

 

– Vi glæder os SÅ meget til at se både eksisterende 

og potentielle nye ishockeyspillere. Man skal blot 

møde op til de forskellige arrangementer, så sør-

ger vi for skøjterne og underholdningen. Der vil 

bl.a. være mulighed for at prøve virtual reality-bril-

ler (VR), så man kan prøve hvordan det er at være 

målmand. 

– Der vil også være mulighed for at måle sin skud-

fart ved en rampe til formålet. På isen er der mu-

lighed for at udfordre sit ’niveau’, da der både vil 

være et område til at skøjte med stativ og et andet 

område til at skøjte med eller uden puck og stav 

igennem en forhindringsbane. Der vil også være 

konkurrencer om billetter til landskampe og besøg 

af maskotten Duckly. Det bliver kæmpestort og vi 

glæder os, siger Christina Benn. 

Hun tilføjer desuden, at arrangementerne er for 

alle – piger og drenge, store og små. 

– Vi tror på, at vi kan rekruttere flere spillere under 

OL. Ikke blot i de eksisterende ishockeybyer, men 

er vi heldige, er der også nye kommuner, der får 

øjnene op for en mere permanent løsning på skøj-

tebaner end dem, der traditionelt er oppe i by-

erne. For os er håbet naturligvis, at en stærk og 

opmærksom dansk OL-deltagelse kan bane vejen 

for flere skøjtehaller herhjemme. Det vil i den grad 

gavne sporten, tilføjer hun. 

 

 

 

Her ruller karavanen ud: 

• Tirsdag d. 8. februar kl. 16.30-18.00 ved 

CopenHill i København S 

• Onsdag d. 9. februar kl. 16.30-18.00 ved 

CopenHill i København S 

• Torsdag d. 10. februar kl. 15.30-17.00 ved 

Multibanen ved Rådhusparken i Frederiks-

havn 

• Fredag d. 11. februar kl. 16.00-17.30 på 

C.W. Obels Plads i Aalborg 

• Lørdag d. 12. februar kl. 9.00-13.00 i 

Odense Isstadion  

• Lørdag d. 12. februar kl. 10.00-11.30 Skøj-

tebanen ved Musikhuset i Aarhus 

• Lørdag d. 12. februar kl. 14.00-15.30 på 

Torvet i Silkeborg  

• Søndag d. 13. februar kl. 14.00-15.30 på 

Aabenraa Skøjtebane 

________________________________________ 

 

METAL FINAL4 – Ishockeyfest i Aalborg   

18.-19. februar afvikles Metal Final4, der arrange-

res af Aalborg Pirates.   

Det bliver en kæmpe fest med fire fremragende is-

hockeyhold, hjemmeholdet, Frederikshavn, Her-

ning og SønderjyskE, masser af supportere og mas-

ser af events rundt omkring. Bl.a. spiller Infernal 

op til finalekampen!  

Der er DM for veteranhold og finale i Divisionens 

Pokalturnering, Conference Challenge Cup. Der er 

fanzone, fest og farver, og det hele indledes med 

en kæmpe Media Day torsdag, hvor holdene præ-

senteres for offentligheden.   

 

Så kom til Aalborg og fest med – også hvis du bare 

elsker ishockey, fest og farver.   



 

U17- og U18-landsholdene samlet i Frederiks-

havn 

Fra og med d. 8. februar til d. 12. februar er U17- 

og U18-landsholdene samlet til træningskampe 

imod Norge.  

 

U17 spiller mod Norge:  

• Torsdag d. 10. februar kl. 16.00 

• Fredag d. 11. februar kl. 16.00  

• Lørdag d. 12. februar kl. 11.00  

 

U18 spiller mod Norge:  

• Torsdag d. 10. februar kl. 19.30 

• Fredag d. 11. februar kl. 19.30  

• Lørdag d. 12. februar kl. 14.30  

 

Alle kampene streames via Danskishockey.tv 

________________________________________ 

 

U12- og U13-landsmesterskaberne 

I første weekend af marts afholdes U12- og U13- 

landmesterskaberne. Der er lige nu sendt invita-

tion ud til alle klubber.  

• U12 afholdes i Esbjerg 

• U13 afholdes i Hvidovre 

________________________________________ 

 

Kvinde-2 LM udskydes!  

Kvindelandsholdets OL-deltagelse har medført en 

række kampændringer i kvindeligaen, og det bety-

der, at vi desværre må udskyde Kvinde-2 LM til 

april. Mere info herom senere. Kvinde-2 LM skulle 

være afholdt d. 19.-20. februar 2022.  

 

 

Online informationsmøde om kombination af eli-

teidræt og videregående uddannelse 

Er du eliteatlet og læser på en videregående ud-

dannelse eller forventer at starte på én inden for 

den nærmeste fremtid, kan du deltage i et virtuelt 

informationsmøde for at høre mere om mulighe-

derne og få gode råd til dit uddannelsesforløb. 

 

Oplægsholdere vil være Team Danmarks dual ca-

reer-konsulenter Christina Teller og Magnus Won-

syld samt uddannelsesrådgiver i Study4Player Kre-

sten Blæsild. 

 

Informationsmødets indhold: 

• Nationale muligheder og regler på uddan-

nelser med og uden særlige elitesports-

ordninger 

• Team Danmarks tilbud til atleter på de vi-

deregående uddannelser 

• Gode råd om ’dual career’  

• Kvote-2 og særlige eliteidrætskompeten-

cer  

• Online uddannelsesmuligheder 

• Gode råd til sabbatår og til anden kompe-

tenceudvikling under eliteidrætskarrieren 

• Vejledning og støttemuligheder gennem 

Study4Player 

 

Tid og sted: 

Tirsdag 1. marts 2022 kl. 19-20 

Mødet kan tilgås via dette link: Deltag her 

Der er mulighed for at stille spørgsmål i chatten. 

Oplægget vil efterfølgende være tilgængeligt på 

Team Danmarks YouTube-kanal. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVlMDAzZmQtMzBhMS00Y2FkLThmOWYtYzMyZTYwMTEyYTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2226503169-6a5c-4e35-80bb-cde64e16f530%22%2c%22Oid%22%3a%22136ac871-c261-4fd7-8835-130e1e851d9d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


 

Har I spørgsmål, så kontakt Christina Teller 

(chte@teamdanmark.dk) eller Magnus Wonsyld 

(mawo@teamdanmark.dk) 

 

INFORMATIONSMØDE AARHUS 

ESAA - Eliteidræt Aarhus afholder informations-

møde (fysisk fremmøde) om muligheder på de vi-

deregående uddannelser i Aarhus d. 2. marts kl. 

16.30-18.00.  

Invitationen kan findes her: Info møde - videregå-
ende uddannelse (esaa.dk) 
 

________________________________________ 

 

IIHF-webinarer   

Ovenpå næsten to år med Covid-19, der har præ-

get vores sport i meget stor grad, så begynder ver-

den igen at ligne sig selv. Vi har tidligere inviteret 

alle sportschefer til diverse webinarer, både de 

som vi selv har afviklet i DIU-regi, men også en 

række af IIHF-webinarer. 

Skulle nogen have brug for inspiration, for der kom 

virkelig mange gode alternativer under Covid-19-

perioden, så kan I fortsat benytte linket her og 

finde alle gode webinarer med forskellige emner. I 

er også velkomne til at distribuere webinarerne ud 

til jeres trænere, da der kan hentes god viden og 

inspiration. Emnerne kunne også være omdrej-

ningspunkt til jeres næste lokale trænermøde.  

IIHF - Webinars 

 

 

 

 

 

 

Kompensation for aflyste juleaktiviteter 

Et politisk flertal har afsat 20 millioner kroner til at 

kompensere foreninger for aflyste jule- og nytårs-

aktiviteter. 

 

Der er midler, som bliver uddelt af foreningslivet 

hovedorganisationer, som man kender det ved 

tidligere coronahjælpepuljer og DIF og DGI’s for-

eningspulje. 

 

Den politiske aftale betyder, at idrætsforeninger 

får mulighed for at søge kompensation for tab i 

forbindelse med aflyste jule- og nytårsstævner. De 

præcise ansøgningskriterier, og -deadlines vil blive 

udarbejdet hurtigst muligt, og så vil der blive ud-

sendt information til forbund og foreninger. 

Retningslinjerne for puljen og ordningen kan læses 

her: Hjælpepulje 

 

 

https://esaa.dk/om-os/aktuelt/esaa/info-moede-videregaaende-uddannelse/
https://esaa.dk/om-os/aktuelt/esaa/info-moede-videregaaende-uddannelse/
https://www.iihf.com/en/static/24308/webinars
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

