
 

 

Nyhedsbrev #35 – januar 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 januar 2022 

________________________________________ 

 

Corona-retningslinjer – DIU følger Danmarks 

Idrætsforbund  

Myndighedernes anbefalinger om at lukke for-

eningslivet ophørte d. 5. januar – samtidig med at 

skolerne genåbnede. Det betyder, at der igen er 

aktivitet i skøjtehallerne indenfor de rammer, som 

corona-situationen tillader.   

Via nedenstående link kan I altid finde de gæl-

dende retningslinjer og anbefalinger fra DIF, som 

DIU læner sig op ad:   

https://www.dif.dk/corona-alt-om-corona 

 

Det er samme hjemmeside, som vi linker til fra vo-

res hjemmeside: Covid-19-retningslinjer – Dan-

marks Ishockey Union 

 

I takt med at smitten i samfundet fortsat er sti-

gende og/eller stabil, må vi ligeledes ifm. kom-

mende arrangementer anerkende at smitte under 

arrangementer kan opstå. Vi opfordrer dog til, at 

alle klubber tager de nødvendige forholdsregler 

for at begrænse smittespredning – som I plejer. 

Til alle DIU-aktiviteter (samlinger og mesterska-

ber) er det således påkrævet, at der ved aktivite-

tens start kan fremvises gyldigt coronapas.  

7. januar     

 

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

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

dende med DIF. Dette gør også, at vi ikke kommer 

på mellemhånd, da erfaringen fra næsten to år 

med Covid-19, har vist, at man kommunemæssigt 

behandler dette meget forskelligt. Det er derfor 

næsten umuligt for os at udsende retningslinjer 

gældende for ”ishockey”, når den kommunale 

hal/arena/kommune tolker tingene forskelligt. 

 

Her følger en række væsentlige informationer ift. 

kommende DIU-aktiviteter:  

• Kampe kan afvikles fra og med 6. januar 

• Alle unionssamlinger d. 9. januar er aflyst 

• For at undgå eventuel smittespredning, så 

er LM for U15.2 aflyst. Vi forsøger at gen-

placere Landsmesterskabet i april måned  

• Metal High Performance Camp for U16-og 

U17-landsholdene afvikles i Herning d. 

21.-23. januar. Indkaldelse og program ud-

sendes i uge 2 

• I samråd med landets sportslige ansvar-

lige i klubber med U17/Talentligahold, er 

det blevet besluttet at aflyse breddesam-

lingen d. 28.-30. januar. Breddesamlingen 

forsøges genplaceret i april måned 

 

Derudover skal det nævnes, at Jens Nielsen, som 

bl.a. varetager klubbesøg i Vest, ikke vil have skills-

besøg i januar med tanke på, at han skal deltage i 

OL i februar. Jens kontakter selv klubberne for 

yderligere information og er klar til at bistå udvik-

lingsarbejdet virtuelt.  

 

https://www.dif.dk/corona-alt-om-corona
http://ishockey.dk/covid-19-retningslinjer/
http://ishockey.dk/covid-19-retningslinjer/


 

Online grundkursus 

Pga. de høje smittetal i Danmark har vi i lighed 

med sidste vinter, valgt at konvertere to grundkur-

ser til et online grundkursus, hvor deltagerne mø-

des via Zoom. Her får de teoretiske oplæg og laver 

gruppearbejde.  

Når smitten igen i løbet af foråret forhåbentligt er 

lavere, vil den praktiske del på og udenfor is gen-

nemføres. Den praktiske del vil gennemføres tre 

steder i landet: to steder i Jylland og ét sted i Kø-

benhavnsområdet.  

Det online grundkursus foregår lørdag d. 8. januar. 

Dato og lokationer for den praktiske del er endnu 

ikke fastlagt.  

 

Vi er glade for, at der er over 30 tilmeldte på det 

online grundkursus.  

________________________________________ 

 

Ishockeyens Dag d. 15.-16. januar  

I weekenden d. 15.-16. januar afholdes der Ishock-

eyens Dag – et åbent-hus-arrangement for at re-

kruttere nye, unge spillere til klubben.  

 

Da vi ønsker at lave nogle ekstraordinære rekrut-

teringsarrangementer ifm. Vinter-OL til februar, er 

det valgfrit for de enkelte klubber, om de ønsker 

at afholde Ishockeyens Dag i denne omgang.  

I starten af uge 2 vil der annonceres for alle de 

klubber, der afholder Ishockeyens Dag – både lo-

kalt, på sociale medier og via www.nytilis-

hockey.dk  

 

 

 

 

Rekruttering ifm. OL 

Vinter-OL er lige om hjørnet og begynder d. 4. fe-

bruar. Med to landshold afsted håber vi på stor ek-

sponering af ishockeysporten, og derfor er vi i 

gang med at planlægge rekrutteringsaktiviteter, 

der kan vise ishockeysporten frem på bedste vis.  

 

Tirsdag d. 4. januar blev der afholdt online-møde 

for klubbernes formænd, sportslige ansvarlige og 

rekrutteringsansvarlige, hvor konceptbeskrivelsen 

blev gennemgået og der var mulighed for at stille 

spørgsmål.  

Vi drømmer om at tage på turné med en masse 

sjove ishockeyremedier og lave aktiviteter for 

børn på landets udendørs skøjtebaner eller store 

åbne pladser i bybilledet.  

 

Der er bred opbakning til aktiviteterne blandt 

klubberne, og vi glæder os til at alt planlægningen 

går op i en højere enhed i løbet af de næste par 

uger.  

________________________________________ 

 

HUSK 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.   

http://www.nytilishockey.dk/
http://www.nytilishockey.dk/
http://www.medlemstal.dk/

