
 

 

Nyhedsbrev #29 – juni 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 juni 2021 

________________________________________ 

 

Corona-opdatering – Nyeste retningslinjer  

Fredag d. 21. maj kom der nye gældende retnings-

linjer for afholdelse af træning og kamp i for-

eningsregi. De nye lempelser af corona-restriktio-

nerne var længe ventet, da det bl.a. giver mulig-

hed for at træne ishockey og spille kampe nogen-

lunde som normalt.  

 

De gældende retningslinjer kan som altid findes 

her på vores hjemmeside:  

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

 

I retningslinjerne kan I også læse om tilskuermu-

ligheder til træning og kamp samt retningslinjer 

for afholdelse af generalforsamlinger og lignende. 

 

Husk at vi altid er klar til at hjælpe med at under-

søge og afdække, hvis der opstår tvivl om corona-

retningslinjerne for enten træning eller kamp. 

 

 

4. juni   

 

Ny coronapas-app gør stikprøvekontrol lettere 

Der er lanceret en ny coronapas-app, som gør det 

lettere for både udøvere og frivillige, når der udfø-

res stikprøvekontrol af coronapas i klubben. Co-

ronapas-app’en kan downloades både i Apples 

App store og Google Play Butik. Søg på ”Sundheds-

ministeriet”. 

 

Der er flere fordele ved coronapas-app’en, der 

bl.a. opdateres automatisk og fortæller, om man 

har et gyldigt coronapas, når der logges ind. 

• Der er også en indbygget scannerfunktion 

i app´en, som frivillige kan bruge ved stik-

prøvekontrol af coronapas 

• Man logger på coronapas-app´en hurti-

gere, end man gør på Min Sundhed 

• App´en viser kun, om man har et gyldigt 

coronapas eller ej - ingen øvrige data bli-

ver vist 

• Appen kan også bruges til udlandsrejser i 

hele EU.  

_______________________________________ 

 

Ungdomsmøde, Repræsentantskabsmøde og Is-

tidskoordinatormøde  

Lørdag d. 8. maj afholdte vi årets Ungdomsmøde i 

”Pucken” i Odense, hvor vi debatterede forskellige 

ændringsforslag til turneringsbestemmelserne. 

”Den samlede pakke” af forslag skal officielt stem-

mes igennem på kommende repræsentantskabs-

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


 

 

møde, som foregår lørdag d. 12. juni 2021 i Mid-

delfart. Indkaldelse til mødet blev sendt ud lørdag 

d. 29. maj 2021.  

I forlængelse af Repræsentantskabsmødet afhol-

des det årlige istidskoordinatormøde lørdag d. 19. 

juni, hvor aktiviteter for den kommende sæson 

placeres. Som forberedelse til mødet, er man vel-

kommen til at tage et kig på kalenderen for næste 

sæson, som kan findes her: http://ishockey.dk/ca-

lendar/ 

_______________________________________ 

 

Offentliggørelse af sæsonkalender for 2021/2022 

I uge 22 offentliggjorde vi sæsonkalenderen for 

2021/2022. Kalenderen kan fremadrettet findes 

her: http://ishockey.dk/calendar/ 

Kalenderen er både dynamisk og justerbar, hvilke 

gør det langt nemmere både for klubber og DIU’s 

administration, hvis der sker ændringer i samlin-

ger, kurser eller lignende.  

Store ændringer i kalenderen vil altid blive foran-

lediget af en mail, men tjek gerne hjemmesiden 

for nyeste opdateringer. 

Vi vil også sende separate mails ud om kurser, 

rekrutteringsaktiviteter og lignende for næste sæ-

son. 

_______________________________________ 

VM-dage i klubberne  

Forhåbentligt er det ikke gået nogens næse forbi, 

at Herrelandsholdet har spillet A-VM i Riga, Let-

land i disse uger, og i den forbindelse har der 

været stor aktivitet og støtte herhjemme fra klub-

berne. 11 af 17 klubber har nemlig afholdt VM-

dage, hvor fokus har været på at inviteret børn og 

unge tilbage til sporten, glæden og fællesskabet.  

 

Coronaen har været hård for vores sport og vores 

medlemmer, derfor har vi, med hjælp fra DIF’s Ini-

tiativpulje, i uge 19 og 20 afholdt disse VM-dage.  

Der har været forskellige aktiviteter, som istræ-

ning, off-ice-konkurrencer, fællesspisning, Q&A 

med landsholdsspillere og VM-kampe på stor-

skærm.  

Disse aktiviteter har bl.a. været mulige, da der eks-

traordinært i mange klubber har været is på i 

denne tid. Dette gav os en unik mulighed for at 

koble ishockey i klubberne med Ishockey-VM.  

 

STOR ros til de klubber, der greb muligheden med 

kort varsel – vi glæder os til at køre ”OL-dage” til 

august, når der spilles OL-kvalifikation i Norge. 

 

VM i ishockey afgøres desuden søndag d. 6. juni.  

 

________________________________________  

 

Ungdomslandsholdsaktiviteter sommer 2021  

I juni og juli er der aktivitet på DIU’s ungdoms-

landshold.  

• 3.-6. juni samles U20-herrelandsholdet i 

Rødovre 

• 9.-13. juni samles kvindelandsholdet og 

spiller to kampe mod Sverige. Kampene 

spilles hos KSF i den nye Østerbro Skøjte-

hal 

• 11.-13. juni samles U18-herrelandsholdet 

i Esbjerg 

http://ishockey.dk/calendar/
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• 19.-20. juni samles U16- og U17-lands-

holdsspillerne fra øst i København, og 

U16- og U17-landsholdsspillerne fra vest i 

Aalborg  

• 19. juni samles U16- og U18-kvindelands-

holdene i Aarhus  

• 23.-31. juli spiller U20-herrelandsholdet fi-

renationersturnering i Füssen, Tyskland 

mod Tjekkiet, Slovakiet og Tyskland 

• 30. juli-1. august samles U16- og U18-kvin-

delandsholdene i Vojens  

 

Der er desuden elitegruppeopstartsseminar og 

breddedommeropstartsseminar d. 6.-8. august – 

her vil der derfor ikke være nogen dommere til rå-

dighed i de tre dage. 

____________________________________________ 

 

DIU Metal Development Camp 27.-30. juli 2021 i 

Herning 

Landets U16-spillere får igen mulighed for at del-

tage i DIU’s opstartscamp. Det er et tilbud til spil-

lere født i årgang 2006. Man har dermed som spil-

ler mulighed for at få den bedst tænkelige start på 

den kommende sæson. 

Sammen med danske ungdomslandsholdsspillere 

på U17- og U18-holdet kan man i fire dage træne, 

spille og leve som en landsholdsspiller: 

• Kost og logi 

• To ispas om dagen – herunder skills-træ-

ning 

• Interne kampe 

• Fysiske tests jævnfør DIU’s testprofil 

• Teorilektioner 

• Tøjpakke (t-shirt og shorts) 

• Individuelle afsluttende spillersamtaler 

• Afslutning med fælles grillmad 

 

Al træning og teori ledes af DIU’s ungdomslands-

holdstrænere og eksterne eksperter.  

 

Læs mere og tilmeld her:  

http://ishockey.dk/tilmelding-til-metal-develop-

ment-camp-for-u16-spillere-er-aaben/ 

 

Informationer om program og Covid-19-retnings-

linjer udsendes til deltagerne efter tilmeldingsfri-

stens udløb. 

 

U17- og U18-landsholdsspillere udtages og indkal-

des desuden individuelt senere.  

____________________________________________ 

 

Genstartspuljer  

Coronaen har været hård ved idrætsforeningerne, 

og derfor er der oprettet forskellige genstartspul-

jer, som foreninger kan søge i. Genstartspuljerne 

er del af Genstartsteamet for kultur- og idrætsli-

vets anbefalinger til kulturministeren, som tilsam-

men understøtter genstarten af kultur- og idræts-

livet frem mod en genåbning af samfundet. 

Læs mere om de fire genstartspuljer herunder.  

 

Pulje 1. Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal under-

støtte en tryg genåbning  

Puljen til sikkerhedsmæssige tiltag ift. gennemfø-

relse af aktiviteter og arrangementer, som medvir-

ker til en sikker og tryg genåbning af kultur- og 

idrætslivet, kan give tilskud til: 

• Direkte udgifter ifm. relevant efteruddan-

nelse af ansatte grundet sikkerhedsmæs-

http://ishockey.dk/tilmelding-til-metal-development-camp-for-u16-spillere-er-aaben/
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sige tiltag ift. COVID-19-restriktioner og 

anbefalinger. 

• Midlertidig ansættelse af ekstra mand-

skab til gennemførelse af sikkerhedsmæs-

sige foranstaltninger i forbindelse med 

genåbning.  

• Materialer til COVID-19-relateret af-

skærmning eller afspærring, inddeling af 

opholdsarealer, nyindretning af lokaler 

(plexiglas, skillevægge mv.), herunder ud-

gift til f.eks. tømrer eller anden håndvær-

kerhjælp til udførelsen eller opsætningen.  

• Materialer til COVID-19-relateret afmærk-

ning (retningsskilte mv.). 

• Sikkerhedsmæssige tiltag i form af f.eks. 

håndspritdispensere, mundbind til perso-

nale og gæster i et rimeligt omfang set ift. 

aktiviteten.  

 

Der kan maksimalt søges om 30.000 kr. pr. for-

ening i denne pulje. Læs mere og søg puljen her:  

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-1-

sikkerhedsmaessige-tiltag-der-skal-understoette-

en-tryg-genaabning/ 

 

Pulje 2. Kultur for alle - digitale tilbud til borgerne  

Puljens formål er at gøre kulturtilbud tilgængelige 

gennem digitale tiltag. Aktiviteterne, der kan sø-

ges tilskud til, kan f.eks. være versionering af alle-

rede udviklede aktiviteter til online-formater f.eks. 

online versioner af idrætsaktiviteter mv. 

 

Der kan maksimalt søges om 50.000 kr. pr. for-

ening. Læs mere og søg puljen her: 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-2-

tilgaengeliggoerelse-af-kultur-for-alle-digitale-til-

bud-til-borgerne/ 

 

Pulje 3. Aktiviteter for vækstlagets aktører 

Puljens formål er at støtte aktiviteter i vækstlaget 

med henblik på fortsat udvikling, aktivitet og ek-

sponering af vækstlaget. Puljen kan søges af aktø-

rer i vækstlaget inden for kultur- og idrætsområ-

det, dvs. nye kunstnere og atleter/idrætstalenter, 

samt af kultur- og idrætsforeninger og kulturinsti-

tutioner, som vil arrangere initiativer og aktiviteter 

for og med vækstlagets aktører. 

 

Læs mere og søg puljen her: 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-3-

aktiviteter-for-vaekstlagets-aktoerer/ 

  

Pulje 4. Nye formater for aktiviteter i det offentlige 

rum 

Puljens formål er at understøtte, at publikum får 

oplevelser med nye kultur- og idrætsaktiviteter og 

at yde tilskud til afprøvning af nye formater. Det 

kan f.eks. være omlægning af allerede planlagte 

arrangementer fra indendørs til udendørs eller fra 

stort til mindre deltagerantal. Det kan også være 

udvikling af nye formater i det offentlige rum på 

tværs af brancher eller i et samarbejder mellem 

kommuner og foreninger. 

 

Læs mere og søg puljen her: 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-4-

nye-formater-i-det-offentlige-rum/ 
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