
 

 

Nyhedsbrev #39 – maj 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. 

________________________________________ 

 

Herrelandsholdet ved at være klar til VM! 

De danske ishockeyløver - herrelandsholdet - er 

landet i Nottingham frem mod de sidste forbere-

delseskampe op til VM.  

Storbritannien er modstanderen lørdag d. 7. maj 

og søndag d. 8. maj og derefter er der hviledage 

frem mod VM-afrejsen til Finland. En meget spæn-

dende turnering venter, og sportsligt er der ingen 

tvivl om, at Heinz Ehlers' tropper meget gerne vil 

bejle til en kvartfinale.  

 

VM-premieren i Helsinki - hvor alle Danmarks ind-

ledende kampe spilles - falder i 2022 14. maj med 

Kasakhstan som modstander. Dagen efter (15. 

maj) gælder det Schweiz. 17. maj møder Danmark 

Italien og to dage senere gælder det Tyskland (19. 

maj). 21. maj spiller Danmark mod Frankrig, 23. 

maj gælder det Canada og 24. maj den sidste grup-

pekamp mod Slovakiet. 

 

TV2 SPORT/TV2 PLAY er tv-vært for VM og sender 

samtlige danske kampe og masser af rapporter, 

indslag og studie rundt om kampene. 

 

 

 

 

6. maj      

 

Frivillige søges til kvinde-VM i Frederikshavn og 

Herning 

Portalen for registrering af frivillige er nu åben, og 

vi håber på, at alle klubber vil bidrage til at dette 

budskab når så langt ud som muligt. Der er brug 

for frivillige i Frederikshavn og Herning fra 21/8-

5/9-2022. 

 

Hvis du har lyst til at give en frivillig hånd med – og 

få en kæmpe eventoplevelse, så er muligheden 

her. Ud over at byde på toppen af poppen inden-

for kvindeishockey, så byder et VM også på en 

række fede frivilligopgaver. Vi har valgt at dele op-

gaverne op i arbejdsområder, og der vil være frivil-

ligjobs indenfor en række områder, som du kan 

læse mere om på dette link: VM i Kvindeishockey 

(herning.dk) 

 

Hvis du vælger at melde dig som frivillig i Frede-

rikshavn eller Herning (eller begge steder), kan du 

forvente en oplevelse ud over det sædvanlige. Ud 

over at få mulighed for at overvære verdensklasse 

ishockey (når du ikke er på vagt), kan du se frem 

til: 

• Sjove opgaver sammen med andre frivil-

lige 

• Opleve et professionelt sport-event på 

tætteste hold 

• Tøjpakke 

• Forplejning under vagter 

• Frivilligarrangement, briefing og fribillet-

ter til udvalgte kampe. 

 

https://www.herning.dk/om-kommunen/frivillig-i-herning-kommune/vm-i-kvindeishockey/
https://www.herning.dk/om-kommunen/frivillig-i-herning-kommune/vm-i-kvindeishockey/


 

Så har du lyst og kan finde tiden, så læs mere via 

linket ovenfor. VI HAR BRUG FOR JER, så vi sam-

men kan få profileret kvindeishockey i Danmark på 

allerbedste vis. 

________________________________________ 

 

Rekrutteringsaktiviteter frem mod næste sæson 

og ifm. kvinde-VM  

I maj sidste år afholdt vi genrekruttering ifm. VM 

for herrer på vores VM-dage. Flere af kommuner-

nes skøjtehaller havde ekstraordinært is på frem 

mod sommerferien pga. corona-nedlukningerne 

tidligere på sæsonen. Det udnyttede klubberne til 

at invitere nuværende og tidligere medlemmer til-

bage til klubben til arrangementer med aktiviteter 

på og udenfor is, spisning samt visning af herre-

landsholdets kampe på storskærm.   

Selvom vi i år har haft en mere eller mindre almin-

delig sæson, ser vi det som en oplagt mulighed 

igen i år at invitere tidligere og nuværende med-

lemmer (tilbage) ind i vores ishockeyfællesskab.  

Klubberne har allerede fået en masse gode reme-

dier, som kan bruges til at lave et fantastisk arran-

gement.  

 

I er velkomne til at ringe til udviklingskonsulent 

Christina Benn på tlf. 60763391, hvis I har brug for 

en uddybning af konceptet eller en genopfrisk-

ning.  

 

Den næste store begivenhed på dansk jord, som vi 

forhåbentligt kan udnytte til rekruttering, er kvin-

dernes A-VM i henholdsvis Frederikshavn og Her-

ning i dagene fra 25. august til 4. september.  

Der kommer forhåbentligt en del fokus på kvinde-

ishockey her, og det skal vi udnytte og invitere nye 

pigespillere ind i vores klubber. Derfor afholdes 

der i weekenden d. 3.-4. september ”Pigernes Is-

hockeydag”, som er i lighed med ”Ishockeyens 

Dag”.  

Vi håber, I vil sætte kryds i kalenderen denne 

weekend til at sætte fokus på, at piger selvfølgelig 

spiller ishockey.  

________________________________________ 

 

Kvindelandsholdssamlinger i maj 

U18-kvindelandsholdet samles d. 15. maj i Aarhus 

Landstræner Bjørn Peters har udtaget spillere til 

første træningssamling for U18-kvinder frem imod 

VM i september. U18-kvinde-VM i september 

skulle oprindeligt have været spillet i januar – og 

derfor er 2004’ere spillere stadigvæk aktuelle for 

denne samling. Spillerne har fået direkte besked.  

 

Seniorkvindelandsholdet samles i KSF og spiller 

testkampe imod Sverige 

Den nye landstræner har netop indkaldt spillere til 

en træningssamling, der starter d. 26. maj i KSF. 

Samlingen er første store skridt frem imod VM på 

hjemmebane i august/september. Foruden træ-

ninger skal holdet også møde Sverige i to træ-

ningskampe i Ängelholm d. 1. og 2. juni. Mere info 

herom på Ishockeylandsholdenes facebookside. 

________________________________________ 

 

Sæsonkalender, repræsentantskabsmøde og is-

tidskoordinatormøde 

Som sæsonen går på hæld, skal vi have afsluttet 

vores allersidste aktiviteter – herunder både Re-

præsentantskabsmødet d. 11. juni og Istidskoordi-

natormødet d. 19. juni.  



 

Det betyder også, at vi ser frem mod næste sæson 

og dens mange aktiviteter.  

På det årlige ungdomsmøde fastlagde vi kom-

mende sæsons love- og turneringsbestemmelser 

for ungdomsishockeyen. Selvom det formelt væl-

ges ind på Repræsentantskabsmødet, har vi på 

baggrund af beslutningerne på Ungdomsmødet 

lagt aktiviteter ind i sæsonkalenderen for 

2022/2023. Denne kalender kan som altid findes 

på: Kalender – Danmarks Ishockey Union 

________________________________________ 

 

Ishockeysporten holder ved – 6125 ishockeyspil-

lere i Danmark  

På trods af to sæsoner præget af Covid-19 fasthol-

der ishockeyen stadig sin medlemsfremgang. 

Danmarks Idrætsforbund og specialforbundene – 

herunder ishockey – har i starten af april offentlig-

gjort de nye medlemstal, og der er nu 6125 regi-

strerede ishockeyspillere i Danmark. Det er rekord 

og en stigning på 91 medlemmer i forhold til 2020 

og dermed en stigning på 1,5%. 

 

Det er anden gang i Danmarks Ishockey Unions hi-

storie, at man runder 6000 medlemmer. 

- Selv om vores fremgang er marginal, er vi stolte 

over igen at kunne runde det magiske tal på 6000. 

De seneste sæsoner har været præget af nedluk-

ninger af vores faciliteter i kortere og længere pe-

rioder, og det har tvunget vores klubber til at 

tænke anderledes for at fastholde medlemmerne. 

Det har de gjort på fremragende vis, og vi må rette 

en tak til de mange kreativt arbejdende ledere og 

frivillige ude i klubberne, siger udviklingskonsulent 

i DIU, Christina Benn. 

– Mest af alt glæder vi os over, at antallet af pige- 

og kvindespillere er steget på landsplan. Vi er gået 

fra 845 til 873 piger og kvinder og i en tid, hvor det 

er svært at fastholde især de yngre piger i idræt-

ten, er det fremragende, at vi går fremad. Det er 

et af vores absolutte satsningsområder, siger Chri-

stina Benn. 

 

Det er muligt selv at lege en smule med forskellige 

visninger på DIF’s hjemmeside, hvis man er inte-

resseret i at vide mere om DIU’s medlemstal og 

hvordan de f.eks. fordeler sig i kategorier som køn, 

alder og klub. Find det her: Danmarks Ishockey 

Union | DIF 

 

I er også velkomne til at kontakte Udviklingskon-

sulent Christina Benn for at høre mere om med-

lemstallene.  

 

http://ishockey.dk/kalender/
https://www.dif.dk/om-dif/organisation/forbund/danmarks-ishockey-union
https://www.dif.dk/om-dif/organisation/forbund/danmarks-ishockey-union

