Nyhedsbrev #26 – marts 2021

5. marts

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.

Appel og individuelle breve til ishockeykommuner
I uge 8 udsendte DIU sammen med Danmarks
Idrætsforbund (DIF) en personlig skrivelse til borgmestre og forvaltninger i vores 16 ishockeykommuner med en bøn om at forlænge sæsonen grundet vores lange pause fra skøjtehallerne. Hele korrespondancen er kørt med kopi til alle respektive
klubformænd.
Det er meget positivt blevet taget imod de fleste
steder, og 4-5 klubber har allerede modtaget kvittering for en forlængelse til henholdsvis medio
maj, ultimo maj og sågar sommerishockey over ferien.
Der er dog også kommuner, der har det svært med
at forlænge og undskylder sig med økonomi. Dem
prøver vi fortsat at arbejde videre med i håbet om,
at der også her kan skabes en forståelse for forlængelse.
Hvis der sidder formænd eller bestyrelsesrepræsentanter, der mangler information vedr. dette,
eller måtte have input til yderligere kommunale
tiltag, bedes I tage kontakt til Direktør Ulrik Larsen,
så vi sammen kan bære sagen videre i fællesskab.

Her er nyhederne for marts 2021
________________________________________
Corona-opdatering
Mandag d. 1. marts åbnede lidt af foreningsidrætten op igen – udendørsidrætten men med mulighed for, at indendørsidrætterne kunne rykke deres træning ud. Selvom det ikke er det samme som
at være tilbage i skøjtehallen, så er det en glædelig
nyhed, at vi igen kan samles til vores sport i op til
25 personer. De 25 personer er gældende, når der
udøves en idrætsaktivitet, og altså ikke til andet
som f.eks. møder eller sociale arrangementer,
selvom det er i foreningsregi.
De gældende retningslinjer kan som altid findes
her på vores hjemmeside:
http://ishockey.dk/covid-19-retningslinjer/
Husk at vi altid er klar til at hjælpe med at undersøge og afdække, hvis der er opstår tvivl om corona-retningslinjerne for enten træning eller
kamp.

Ulrik kan kontaktes på mail: ula@ishockey.dk eller
tlf.: 20469541.

Stationstrænings-kit
Mandag d. 1. marts modtog alle klubber et stationstrænings-kit fra DIU indeholdende forskellige
remedier til en god, sjov og effektiv træning for
holdene U7-U13, der igen kan træne sammen efter lockdown.
I uge 10 modtager alle U15-U20-hold i klubberne
også et trænings-kit, der er målrettet deres aldersgruppe, der også kan give dem en god start tilbage.
Vi glæder os over, at vi igen kan træne i fællesskab
og håber alle klubber er glade for trænings-kittet.
Vi modtager gerne billeder og film, hvor remedierne er i brug.
Anbefalinger til en god start tilbage til træning
Selvom der siden december er foregået hjemmetræning, online-træning og andre former for træning, så er det vigtigt at træningen nu sammen
med holdkammeraterne først og fremmest har fokus på det sociale og især børn og unge får et ’blid’
opstart rent fysisk, så de ikke får skader eller lignende. I den forbindelse kommer DIF med tre
gode råd til en god start:
1. Leg, grin og dyrk fællesskabet
2. Involvér børnene i øvelsesvalg
3. Start med simple øvelser
Team Danmarks opmærksomhedspunkter og anbefalinger til talenttrænere og talenter i forbindelse med tilbagevenden til sportsspecifik træning
og konkurrence efter Covid-19-nedlukningen er:

Start med at fokusere på den sociale del i opstartsfasen

•

Mange atleter har savnet det sociale, så
prioritér det og brug tid til at genfinde dynamikken sammen.

Snak med dine atleter om, hvordan det er at være tilbage i sporten

•
•
•
•
•

Hvad har været svært i Covid-19-perioden?
Hvad har du lært af Covid-19-perioden?
Hvilke udfordringer har du lige nu i forhold
til genåbningen?
Hvad ser du frem til med genåbningen?
Er der noget, du har brug for hjælp til?

Lav en status på det sportslige setup med dine atleter

•
•
•

•

Hvad vil de gerne nå i de kommende uger?
Hvad er dine forventninger til atleten?
Hvad kan de forvente af trænings-setup’et
(hvilke muligheder og begrænsninger har
de f.eks. på adgang til træningsudstyr og
faciliteter, baner osv. ved genåbningen?)
Hvad kan atleterne forvente af hinanden?

Kommunikation med forældre (afhængig af alder):

•

Der kan være nogle forældre, som ikke er
trygge ved Covid-19-situationen eller
gerne vil vide mere om ting, så sørg for tidlig og tydelig kommunikation, så de ved,
hvordan træningen kommer til at foregå.

DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje er åben igen
Mandag d. 1. marts 2021 åbnede DIF og DGI’s corona-hjælpepulje for ansøgninger. Puljen er åben
til d. 26. marts kl. 12. Puljen er åben for ansøgning
fra idrætsforeninger, der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af nedlukning for
aktivitet i forbindelse med COVID-19. Puljen vil
kunne ansøges om tilskud til dækning af tab i perioden 1. januar 2021 - 31. marts 2021.
Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og
fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge
corona-hjælpepuljen.
Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for
eliteidræt. Derimod kan foreninger, som afholder
store breddeevents godt ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabte
nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 - herunder tabte
nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og
motionsløb med over 500 aktive deltagere.
Læs mere og ansøg via dette link:
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
I er altid velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Christina Benn på mail: cbe@ishcokey.dk,
hvis I har nogle spørgsmål til hjælpepuljen.
________________________________________

DIF og Always Sports Camp samt DIF og DGI’s Foreningspulje åbner i marts
Mandag d. 1. marts åbnede puljen ”DIF og Always
Sports Camp”. Denne pulje giver teenagepiger en
mulighed for at få en unik oplevelse med idræt ved
at sende klubbens piger på camp. En DIF og Always
Sports Camp har til formål at motivere endnu flere
piger til at være aktive i foreningsidrætten. Ansøg
om midler til at afholde en DIF og Always Sports
Camp og motivér piger mellem 12 og 15 år til at
være aktive i foreningsidrætten. Puljen er åben for
ansøgninger fra 1. marts 2021 til 1. maj 2021.
Der kan ansøges maksimum 10.000 kr., hvis der er
overnatning på campen og maksimum 6000 kr.
uden overnatning på campen.
Læs mere og ansøg her:
https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/alwayslikeagirl-camp
”DIF og DGI’s foreningspulje” åbner mandag d. 8.
marts 2021 og her kan man søge til støtte af hverdagens fællesskaber og skabe rum til udvikling i
idrætsforeningerne. Puljen uddeler samlet ca. 44
mio. kr. årligt. Der kan ansøges inden for to beløbskategorier: 0-30.000 kr. og 30.001-300.000 kr. Ansøgninger op til og med 30.000 kr. behandles løbende. I denne beløbskategori gælder først-tilmølle-princippet, dog under forudsætning af, at
ansøgere og ansøgninger ligger inden for retningslinjerne for DIF og DGI’s foreningspulje. DIF og
DGI’s foreningspulje tilstræber at behandle og besvare ansøgninger i denne beløbskategori inden
for fire uger efter, at ansøgningen er modtaget.
Ansøgninger fra 30.001 til 300.000 kr. behandles

tre gange i løbet af 2021. Ansøgningsfristerne i
denne beløbskategori er 31. maj 2021, 31. august
2021 og 31. oktober 2021. DIF og DGI’s foreningspulje tilstræber at behandle og besvare ansøgninger i denne beløbskategori inden for seks uger efter førstkommende ansøgningsfrist efter, at ansøgningen er modtaget. I behandlingen af ansøgninger i beløbskategorien 30.001-300.000 kr. vil
DIF og DGI’s foreningspulje prioritere støtte til ambitiøse og målrettede udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flere danskere og øge foreningernes tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.
Læs mere om retningslinjerne og ansøg her:
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
Husk at I altid er velkommen til at rådgive jer ved
udviklingskonsulent Christina Benn, der har kendskab til begge puljer, inden I ansøger.
________________________________________
Aktivitetskonkurrence for U7-U13
To uger i træk har vi kørt en online konkurrence
for de yngste hold, hvor man har kunne score point ved at gøre alt fra at tømme opvaskemaskinen
til at løbe en tur. Vi endte med at have 478 tilbagemeldinger på konkurrencen, og det mundede
ud i fire vindere: Silkeborg Skøjteløberforening
vandt med gennemsnitligt flest point på U7, Hvidovre Ishockey Klub vandt på U9, mens AaB Ishockey vandt på både på U11 og U13. Der skal lyde
et stort tillykke til vinderne og en kæmpe tak fra os
for de mange tilbagemeldinger.

Ungdomsmøde
Som tidligere udmeldt afholdes det årlige Ungdomsmøde lørdag d. 24. april 2021. Invitation sendes til alle klubber i uge 10, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen ved denne dato.

