
 

 

 

 

Nyhedsbrev #24 – januar 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 januar 2021    

________________________________________ 

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 co-

rona-retningslinjer her på vores hjemmeside:  

http://ishockey.dk/covid-19-retningslinjer/ 

De nye retningslinjer er sendt ud på mail til klub-

berne torsdag d. 7. januar, men kan også findes via 

ovenstående link. 

 

Husk vi altid er klar til at hjælpe med at undersøge 

og afdække, hvis der er opstår tvivl om corona-ret-

ningslinjerne for enten træning eller kamp. 

 

Turneringsafvikling i den resterende del af sæso-

nen 

Pandemien har desværre endnu en gang medført, 

at vi ikke i skrivende stund kan spille breddeis-

hockey. I den kommende uge (uge 2 red.) vil vi op-

stille en række turneringsscenarier på tværs af alle  

8. januar   

 

årgange. Alle klubber vil så snart turneringsscena-

rierne foreligger modtage information herom. 

 

DIF har flere gange efter pressemødet d. 5. januar 

antydet, at de ikke fornemmer, at vi kommer i 

gang med breddeidrætten d. 17. januar, men at 

det mest sandsynlige scenarie snarere er, at vi skal 

væbne os med tålmodighed, og at sporten først 

kan forvente en genåbning senere. Det betyder 

også, at vi allerede nu må aflyse/udskyde U15 LM, 

unions-, bredde- og elitesamlinger i januar. 

 

Heldigvis har et flertal af kommunerne allerede nu 

tilkendegivet, at der kan spilles ishockey i hele 

april måned. Det skal endvidere nævnes, at DIF i 

øjeblikket arbejder målrettet for endnu bedre vil-

kår for indendørsidræt – et arbejde som forhå-

bentlig resulterer i en endnu længere sæson. 

 

Andre udskudte/aflyste aktiviteter 

Nedlukningen af indendørsidrætterne betyder 

også, at der er andre aktiviteter, vi ikke kan gen-

nemføre på nuværende tidspunkt. Disse aktivite-

ter er dermed også udskudt på ubestemt tid. I vil 

få nærmere besked den kommende tid, hvad der 

sker med disse aktiviteter, da vi hele tiden arbej-

der på alternativer. Det drejer sig om følgende ak-

tiviteter: 

 

http://ishockey.dk/covid-19-retningslinjer/


 

 

 Ishockeyens Dag d. 16.-17. januar – Ud-

skudt til ubestemt tid 

 BU2-kursus d. 22.-24. januar – Udskudt til 

ubestemt tid 

 Sportschefsseminar 29.-30. januar – Ud-

skudt til ubestemt tid 

 

 

Online Grundkursus – brug ventetiden på at ud-

danne jeres trænere 

I løbet af efteråret har vi været nødsaget til at af-

lyse flere af vores planlagte grundkurser. Træ-

nerne fra klubberne, der skulle have været på 

Grundkursus, får nu derfor en ekstraordinær mu-

lighed. Vi udbyder Grundkursus som onlineunder-

visning. Det betyder, at alle de moduler på kurset, 

der ikke involverer praktik på isen eller udenfor 

isen vil blive udbudt online. 

 

Hvad betyder det for deltagerne:  

 

1. De vil som trænere være opdateret med 

viden fra ATK 2.0 

2. De vil være klædt godt på til genåbningen 

af skøjtehallerne 

3. De vil kun skulle møde op en dag af fire ti-

mers varighed til ispraktik og motorisk 

træning, foruden de tre gange som tages 

hjemmefra 

4. Det er obligatorisk at møde alle tre gange 

til onlineundervisning for merit  

5. Et bestået grundkursus kræver selvfølgelig 

stadig at e-læringen er gennemført   

 

Online-lektioner vil følge nedenstående program 

Dato Indhold 

19/1-2021 kl. 17.30-

19.30 

Introduktion og ATK – 

Gennemgang af ATK 

2.0 samt DIU’s vær-

dier og visioner 

26/1-2021 kl. 17.30-

19.00 

Lederskab og hoved-

skader 

2/2-2021 kl. 17.30-

19.30 

Teori om istræning og 

grundlæggende fær-

digheder 

 

Ved genåbning af landet gennemføres ispraktik-

ken og den motoriske træning på en eller flere lo-

kationer, der tilgodeser kursisternes geografiske 

placering. Denne dag vil have en varighed af fire 

timer og deltagerne vil her få udleveret ATK 2.0.  

 

Tilmelding sker via følgende link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG-

GlrPlptfGjWo7WSYilBbjH4Qig0bQ7lpkPP_C-

Y6AZhgfg/viewform?usp=sf_link 

 

Dette kursus udbydes gratis, så det er en oplagt 

mulighed til at få jeres trænere på Grundkursus. 

Samtidig kan I sikre, at jeres trænere har den kor-

rekte trænerlegitimation. 

 

Der er 20 pladser efter først-til-mølle-princippet, 

så skynd jer at melde jeres trænere til. 

Tilmeldingsfrist er torsdag d. 14. januar 2021 kl. 

12.00 
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DIF & DGI’s Corona-hjælpepulje er stadig åben 

frem til d. 22. januar 2021 

Senest er DIF og DGI's corona-hjælpepulje blevet 

tilført yderligere 80 millioner kroner, og puljen kan 

søges fra 14. december til 22. januar klokken 

12.00. Foreninger kan søge om kompensation for 

tab i 2020, og hvis man tidligere har søgt og fået 

delvis kompensation, kan man søge om at få det 

resterende beløb dækket. 

Læs mere om retningslinjerne for puljen, og om 

hvordan man søger, på www.dif.dk/stotte 

 

________________________________________ 

 

Endnu en række webinarer for klubbens trænere 

For at inspirere trænere fra U15 og opefter laver vi 

to webinars om skills og kvaliteter, og hvordan 

disse kan udvikles hos henholdsvis forwards og 

backs.  

Det foregår som følger: 

Forwards: torsdag d. 14. januar kl. 16.30-17.30 ved 

Olaf Eller. Tilmelding via dette link: 

https://us02web.zoom.us/webinar/regi-

ster/WN_O9NM-l9ORkydANeKis-DAw 

 

Backs: torsdag d. 21. januar kl. 16.30-17.30 ved 

Dan Jensen. Tilmelding via dette link:  

https://us02web.zoom.us/webinar/regi-

ster/WN_wHnk0zzZReiDYF7NQ85frQ 

 

Vi håber, I vil sende budskabet videre til de træ-

nere, der er i målgruppen.  

 

 

VM2018-Klubpuljen er åben for ansøgninger i år 

2021 

DIU’s egen pulje, der uddeler en del af overskud-

det fra VM på hjemmebane i 2018, er åben for an-

søgninger i 2021 fra DIU’s medlemsklubber. 

I 2019 uddelte vi 468.000 kr. til udviklingsprojekter 

i DIU’s klubber. Og i 2020 blev det til 387.000 kr. i 

alt har DIU bevilliget 855.000 kr. til udviklingsiniti-

ativer i klubberne! 

 

2021 er som udgangspunkt det sidste år, hvor 

DIU’s VM2018-Klubpulje er åben, så det er tid til at 

tænke over, hvad I kan gøre ekstraordinært for je-

res medlemmer – der er dog god tid, da der er lø-

bende ansøgningsfrist i 2021.  

 

Der er lavet få ændringer i kriterierne for ansøg-

ning siden sidste år – helt overordnet vil vi gerne 

kreditere samarbejde mellem klubberne, hvilket 

betyder, at man fra i år kan søge mere end de 

50.000 kr., hvis man er flere klubber, der går sam-

men om et initiativ. 

Læs om kriterierne og ansøg her:  

http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klub-

ben/ 

 

I er også velkommen til at kontakte Udviklingskon-

sulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk eller tlf. 

60763391 for at tale om mulighederne for bevil-

ling til et initiativ eller en indsats. 
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Medlemsindberetning for 2020 begyndte i de-

cember 2020 

Hvis klubben ikke allerede har indberettet med-

lemstal, beder vi om at huske at melde medlems-

tal 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 ind-

beretningen, 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 medlems-

tal én gang, selvom de er medlem af flere 

af hovedorganisationerne. 

 

CORONA: Langt de fleste foreninger er jo des-

værre ramt af Corona-forholdsreglerne. I den sam-

menhæng kan det være særligt relevant at tænke 

på de samlede tre måneders medlemskab som 

nævnt ovenfor. Et medlemskab kan være påbe-

gyndt i januar, sat i bero på grund af Corona, og 

senere genoptaget, så det samlede medlemskab 

kan tælle med. Medlemskabet tæller for den peri-

ode, der er betalt kontingent. 

 

Hvis I har spørgsmål til indberetningen, er I vel-

kommen til at skrive eller ringe til Udviklingskon-

sulent Christina Benn på cbe@ishockey.dk eller tlf. 

60763391 

 

Metal Ligaen knækkede cancer i oktober 2020… 

… og indsamlede 609.013 kr. til kræftforskning, fo-

rebyggelse og patientstøtte. 

I de fleste ishockeykampe sætter det ene hold 

gerne en slutspurt ind, men da Metal Ligaens 

Knæk Cancer-kampagne i oktober sluttede, var 

det både samtlige ni klubbers fans, sponsorer og 

ledere - og andre ishockeyinteresserede, der satte 

slutspurten ind. Det beløb, der blev offentliggjort 

lørdag d. 17. oktober 2020, nemlig 550.153 kr., var 

en opsummering af indsamlingen lørdag lige før 

Knæk Cancer-kampen i Herning blev sat i gang, 

men slutspurten tog altså til, og den samlede ind-

samling endte på 609.013 kr.  

 

”Herfra den dybeste respekt for indsamlingsresul-

tatet og det sammenhold, der hersker i en lille is-

hockeyfamilie, bestående af både spillere, ledere, 

dommere, sponsorer og vores stærke fans. Det 

flotte resultat varmer i en svær tid med coronak-

rise og klubber, der er i knæ. Indsamlingsresultatet 

vidner om stærkt overskud til igen at støtte et godt 

formål”, siger Klaus B. Rasmussen.  

”Jeg kan næsten ikke få armene ned. Selv om vi er 

i svære tider, har klubberne gjort et fabelagtigt 

stykke arbejde med at sætte indsamlingsinitiativer 

i gang og gøre opmærksom på den gode sag på 

deres sociale medier. Sammen har alle løftet i flok. 

Metal Ligaen er meget stolt over det flotte beløb 

og takker for alle bidrag - store som små”, siger 

Metal Ligaens kommercielle chef, Thomas Bjuring. 
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