Nyhedsbrev #28 – maj 2021

7. maj

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden og har primært til formål at orientere klubberne om DIU’s aktiviteter og andre relevante emner.

Vi ved, det er utilfredsstillende ikke at vide mere,
men vi skal nok opdatere jer, så snart vi får mere
at vide fra DIF.

Her er nyhederne for maj 2021
________________________________________

Ungdomsmøde 2021
Lørdag d. 8. maj afholdes årets Ungdomsmøde.
Mødet afholdes fysisk i ”Pucken” i Odense, da genåbningen af Danmark fra d. 6. maj indebærer en
lempelse af forsamlingsforbuddet ved konferencer og faglige møder.
Ungdomsmødet bliver én af de få fysiske møder, vi
har afholdt det seneste år.

Corona-opdatering – Retningslinjer lader vente
på sig
Hvilke indendørs idrætter kan åbne for unge og
voksne d. 6. maj, og hvilke retningslinjer kommer
til at gælde? Det ved vi i skrivende stund stadig
ikke, selvom åbningen officielt var d. 6. maj.
Som det ser ud lige nu, defineres ishockey som
kontaktsport, også selvom vi sagtens kan træne
uden at have kropskontakt. Derfor er ishockey ikke
åbent for spillere mellem 18-69 år. Selvom der d.
6. maj åbnes op for indendørsidrætterne, så bliver
vi nødt til at afvente med træning for målgruppen
18-69 år, indtil der er kommet svar fra Kulturministeriet ift., om kontaktsportsgrene kan træne
uden kropskontakt.
I Kulturministeriets retningslinjer udsendt torsdag
d. 6. maj, er ishockey nævnt som et konkret eksempel på en kontaktsport, men vi ved også, at DIF
stadig forhandler med ministeriet for at kontaktsportsgrene kan åbne, hvis de blot træner uden
kropskontakt.

________________________________________

På Ungdomsmødet vil vi diskutere indkomne ændringsforslag til Love & Turneringsbestemmelser,
samt orientere om nye tiltag i den kommende sæson.
Efter Ungdomsmødet ser vi frem mod:
• Repræsentantskabsmødet d. 12. juni
2021
• Istidskoordinatormødet d. 19. juni 2021
_______________________________________
Offentliggørelse af sæsonkalender
I uge 19 offentliggør vi sæsonkalderen for
2021/2022. Kalenderen kan fremadrettet findes
på www.ishockey.dk

Kalenderen er både dynamisk og justerbar, hvilke
gør det langt nemmere både for klubber og DIU’s
administration, hvis der sker ændringer i samlinger, kurser eller lignende.
Store ændringer i kalenderen vil altid blive foranlediget af en mail, men tjek gerne hjemmesiden
for nyeste opdateringer.
Der mangler stadig de sidste aktiviteter i kalenderen, som planlægges på årets Istidskoordinatormøde d. 19. juni 2021.
Vi håber, at det vil medføre nemmere sæsonplanlægning for jer.
________________________________________
Kurser frem mod sommerferien
Med den nye genåbningsplan bliver det nu også
muligt at afholde enkelte kurser i maj og juni. Kurserne Træningslære A og B, som sætter fokus på
den gode off-ice-træning afholdes på følgende datoer og lokationer:
• Træningslære A: 15.-16. maj i Herning
• Træningslære B: 18.-20. juni i Odense med
tilmeldingsfrist d. 4. juni
Skriv til udviklingskonsulent Christina Benn på
cbe@ishockey.dk, hvis I ønsker at tilmelde trænere på kurserne.
________________________________________

Herrelandsholdets VM-forberedelser
Herrelandsholdet mødte onsdag i uge 18 Norge i
den første af tre testkampe frem mod VM. Det
blev 4-0 til Danmark i Bitcoin Arena i Rungsted, og
i uge 19 er det sidste i forberedelserne frem mod
VM.
Danmark møder Norge i to kampe: 12. maj er der
direkte stream via Metalligaen.dk og med Olaf Eller og Michael Søvsø som kommentator, mens TV2
Sport tager over Kristi Himmelfartsdag med Bøjgaard og Crew ved rorpinden.
Begge dage spilles der i Rødovre med kampstart
klokken 19.
Danmark når i alt op på fem kampe før VM og det
er bestemt værd at nævne, at den ene af de to
kampe mod Sverige endte med en historisk dansk
3-2-sejr. Det var den første danske sejr over Sverige nogensinde og i 22 kampe. Dagen forinden
havde Sverige vundet 4-2.
Netop Sverige er den første modstander i Riga 22.
maj.
Find resten af VM-programmet her:
https://www.iihf.com/en/events/2021/wm/schedule
________________________________________
Ungdomslandsholdsaktiviteter forår/sommer
2021
I maj, juni og juli er der aktivitet på DIU’s ungdomslandshold.
• 22. maj samles U16- og U18-kvindelandsholdene i Aarhus

•
•

•
•

•

•

•

•

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 Skøjtehal
11.-13. juni samles U18-herrelandsholdet
i Esbjerg
19.-20. juni samles U16- og U17-landsholdsspillerne fra øst i København, og
U16- og U17-landsholdsspillerne fra vest i
Aalborg
19. juni samles U16- og U18-kvindelandsholdene i Aarhus
23.-31. juli spiller U20-herrelandsholdet firenationersturnering i Füssen, Tyskland
mod Tjekkiet, Slovakiet og Tyskland
30. juli-1. august samles U16- og U18-kvindelandsholdene i Vojens
Vi forventer at kunne afholde den årlige
Metal Development Camp i Herning d.
27.-30. juli.

