
 

 

 

 

Nyhedsbrev #22 – november 2020 

Velkommen til Danmarks Ishockey Unions nyheds-

brev. Nyhedsbrevet udkommer én gang om måne-

den og har til formål at orientere klubberne om 

DIU’s aktiviteter og andre relevante emner. 

Her er nyhederne for november 2020    

 

 

Corona-opdatering  

Corona-situationen fylder naturligt en hel del af 

vores hverdag for tiden – både hos jer i klubberne 

og hos DIU. Husk at I altid kan finde de nyeste co-

rona-retningslinjer her på vores hjemmeside:  

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

 

Og husk vi altid er klar til hjælpe med at undersøge 

og afdække, hvis der er opstår tvivl om corona-ret-

ningslinjerne for enten træning eller kamp. 

 

I samme forbindelse er det med stor beklagelse, at 

der er flere aktiviteter, der i den nærmeste fremtid 

er aflyst eller udskudt på grund af den nuværende 

corona-situation. Vi håber at kunne gennemføre 

aktiviteterne senere på sæsonen. Aktiviteterne er: 

 Kurser til og med 22. november 

 Tilmeldingscampen for piger d. 28. no-

vember 

 Workshop for trænere og ledere i pigepro-

jektet d. 29. november  

 

7. november  

 

 Derudover er flere sportslige aktiviteter 

også aflyst, som tidligere er meldt ud 

 Dette gælder bl.a. DIU’s unionssamlinger 
for Skills-class og U15, som er aflyst til og 
med 31. december 2020.  
Vi håber, at det bliver muligt at gennem-
føre samlingerne i januar. 

 

________________________________________ 

 

Pigernes Ishockeydag  

I den kommende tid vil flere af klubberne afholde 

”Pigernes Ishockeydag”, som er en del af det pige-

projekt, som DIU har fået bevilling til fra DIF’s Ini-

tiativpulje.  

Pigernes Ishockeydag er et åbent-hus-arrange-

ment, som kun er for nye piger. Vi ønsker at sætte 

særligt fokus på pigerekruttering, da det forhå-

bentligt vil gøre flere piger opmærksom på, at det 

også er muligt for dem at gå til ishockey.  

Pigernes Ishockeydag er sammenlignelig med ”Is-

hockeyens Dag”. Ishockeyens Dag er for alle, mens 

Pigernes Ishockeydag er dedikeret til rekruttering 

af piger.  

Der er 12 af DIU’s klubber, der er med i pigepro-

jektet, og her er en oversigt over de klubber, der 

afholder Pigernes Ishockeydag i nærmeste frem-

tid: 

 

 

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


 

 

 KSF – Lørdag d. 14. november kl. 17-18.15 

 Amager Ishockey Club d. 15. november kl. 

9-10.45  

 Gentofte Stars holder også enten d. 

14./15. november eller 21./22. november  

 

Resten af klubberne vil afholde Pigernes Ishock-

eydag i begyndelsen af det nye år.  

 

________________________________________ 

 

Ny måde at registrere trænerlegitimationer 

Udbygningen af DIU’s IT-infrastruktur fortsætter, 

og det betyder, at alle klubberne i den kommende 

periode vil blive bedt om at opdatere deres træ-

nerdatabase i Sportsadmin. Trænermodulet vil 

gøre det nemmere at målrette kursusindkaldelser 

til de trænere, som mangler uddannelse for at op-

pebære korrekt uddannelsesniveau. 

 

________________________________________ 

 

Dispensationer 

DIU har opdateret sagsbehandlingen og ansøg-

ningsskemaet for dispensationer, så man nu auto-

matisk via skemaet kan sende ansøgningen. Alter-

nativt kan man sende ansøgningen til dispensa-

tion@ishockey.dk. Ansøgningsskemaet kan findes 

på: http://ishockey.dk/dispensation/, og selvom vi 

bestræber os på at give svar hurtigst muligt, kan 

man forvente en sagsbehandlingstid på op til syv 

dage. 

 

________________________________________ 

Mesterskabsoversigt 

Selvom fremtiden er uvis, så håber vi, at vi kan af-

holde vores traditionsrige mesterskaber – dette 

års fordeling ser sådan ud:  

 

 U12 LM – spilles i Aalborg d. 5.-7. marts  

 U13 LM – spilles i Esbjerg d. 5.-7. marts 

 U15 LM – spilles i Rødovre d. 15.-17. ja-

nuar 

 U15 DM – spilles i Vojens d. 26.-28. marts 

 U17 DM-kval spilles i Vojens d. 5.-7. marts 

 U17 Placeringsspil – afventer lokation 20.-

22. marts 

 U17 DM – spilles i Frederikshavn d. 20-22. 

marts 

 Talentliga DM – spilles i Frederikshavn d. 

26.-28. marts 

 Kvinde LM – spilles i Aalborg d. 19.-21. fe-

bruar 

 Kvinde DM-kval – spilles i Hvidovre d. 12.-

14. marts 

 

________________________________________ 

 

Øvelsesbanken udvides 

I oktober måned blev et projekt søsat, hvor DIU to 

gange om måneden vil levere træninger til landets 

U7-U13-trænere. Træningsprogrammet skal være 

med til at inspirere og kan være med til at lette 

forberedelsesbyrden en smule for disse trænere. 

De første træninger ligger allerede klar på is-

hockey.dk på den respektive årgang under menu-

punktet ”Spillerudvikling”.  

http://ishockey.dk/dispensation/


 

 

Ønskes det fremover at få tilsendt træningsplanen 

direkte på mail, så kan man tilmelde sig her:  

https://forms.gle/5AFiVh6oGF3Rd1ku9 

 

________________________________________ 

 

Informationsmøde om ungdomsuddannelse og 

elitesport  

Team Danmark indbyder i samarbejde med elite-

kommunerne Odense, Aarhus, Roskilde, Aalborg, 

Herning og Esbjerg samt Virum Gymnasium til in-

formationsmøder om ungdomsuddannelse og eli-

tesport på nedenstående datoer: 

 Mandag d. 23. nov. kl. 18.30 i Aalborg, Gi-

gantium 

 Tirsdag d. 24. nov. kl. 18.30 i Esbjerg, Blue 

Water Dokken 

 Onsdag d. 25. nov. kl. 19.00 i Aarhus, Ce-

res Arena 

 Mandag 30. nov. kl. 18.30 i Roskilde på 

Roskilde Katedralskole 

 Tirsdag d. 1. dec. kl. 18.30 i Odense på Ti-

etgens Handelsgymnasium 

 Onsdag d. 2. dec. kl. 18.30 i Herning, Her-

ning Isstadion 

 Onsdag d. 9. dec. kl. 18.30 i Virum, Virum 

Gymnasium 

Detaljer for afholdelse og retningslinjer vedrø-

rende Covid-19 kan ses på Team Danmarks hjem-

meside. Der kan ske akutte ændringer, så orienter 

jer venligst på teamdanmark.dk helt op til afhol-

delse af mødet. 

Hvis en spiller er tilknyttet landsholdsbruttotrup-

pen, kan spilleren blive Team Danmark godkendt. 

Godkendelsen betyder bl.a., at man kan få erstat-

ningstimer i de perioder, man er væk med lands-

holdet, samt muligheden for at forlænge sin ud-

dannelse.  

Man skal selv som atlet søge om sportslig godken-

delse via Team Danmark. Ansøgningsfristen for 

sportslig godkendelse er 8. januar 2021, og atle-

terne vil få svar senest 10. februar 2021. 

Team Danmark har udpeget 44 uddannelsesinsti-

tutioner til uddannelsespartnere. Skolerne opfyl-

der en lang række kvalitative kriterier, og der op-

fordres til, at du som atlet, der dyrker ishockey på 

eliteplan, søger ind på en af uddannelsespartner-

skolerne. Det vil for langt de flestes vedkommende 

give de bedste forudsætninger for at lykkes med 

både ungdomsuddannelse og elitesport. 

 

Find uddannelsespartnerne her: https://teamdan-

mark.dk/uddannelse/uddannelsespartnere/ 

 

Find andre skoler med særlige tilbud målrettet eli-

teidræt: https://www.teamdanmark.dk/uddan-

nelse/uddannelsespartnere/andre-skoler/ 

 

________________________________________ 

 

Lodder til Børnehjælpsdagens Julelotteri 

Som tidligere år har de enkelte klubbers medlem-

mer mulighed for at tjene penge til fællesskabet 

ved at sælge skrabelodder. 

https://forms.gle/5AFiVh6oGF3Rd1ku9
https://teamdanmark.dk/uddannelse/uddannelsespartnere/
https://teamdanmark.dk/uddannelse/uddannelsespartnere/
https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/uddannelsespartnere/andre-skoler/
https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/uddannelsespartnere/andre-skoler/


 

 

For hvert solgt lod modtager klubben 10 kr. Selve 

loddet sælges til 25 kr. Og overskuddet fra lodsal-

get går til Børnehjælpsdagens arbejde for an-

bragte og udsatte børn og unge i Danmark.  

Medlemmerne er på den måde med til at gøre en 

stor forskel – både for deres klub og for anbragte 

børn og unge i Danmark. 

Læs mere og tilmeld jer via dette link: 

https://www.bhd.dk/lotterier/saelg-lotterier-og-

tjen-penge/ 

 

 

 

 

 

https://www.bhd.dk/lotterier/saelg-lotterier-og-tjen-penge/
https://www.bhd.dk/lotterier/saelg-lotterier-og-tjen-penge/

