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beslutninger, udtalte DIU’s næstformand Henrik
Klinkvort efter valget i Rusland.

DIU’s formand Henrik Bach Nielsen er nu regional
vicepræsident i IIHF
Ved den nylige IIHF-kongres i Skt. Petersborg skete
der store ting for dansk ishockey. Formand Henrik
Bach Nielsen stillede op til valget som præsident i
IIHF og leverede en fremragende tale til kongressen. Det blev ikke til præsidentposten som gik til
franske Luc Tardiff, men i stedet blev Henrik Bach
Nielsen valgt til regional vicepræsident for Europa
i et valg, hvor han slog den tyske forhåndsfavorit
Franz Reindl, men en god tale og en stærk afslutning på kampagnen rykkede altså for DIU-formanden, der dermed rykker op i hierarkiet i IIHF.

At Henrik Bach Nielsen er repræsenteret så højt
betyder, at Danmark kan være med til at præge international ishockey på højeste niveau. Danmark
sidder med på højeste sted, når der besluttes nye
strategier omkring vores sport, og når VM-turneringerne og andre store events skal fordeles. Danmark er med til at udstikke store linjer for ledere,
trænere og dommere i international ishockey, og
alt det arbejde er noget, der stille og roligt driver
fra internationalt hold ned i Danmarks Ishockey
Union og dermed også videre ud i klubberne.
Endelig bør det også nævnes, at succesen med valget også er et udtryk for godt samarbejde mellem
Danmarks Idrætsforbund og DIU, der via strategiaftalen fra 2017, har haft fokus på det internationale arbejde og herunder også det meget klare
mål om at få valgt Henrik Bach Nielsen til vicepræsident.
________________________________________

Før var han repræsenteret som "menigt medlem"
i IIHF's council, nu er Henrik Bach altså blandt de
ledende personer i verdensishockeyen som europæisk præsident.

Landsholdsaktiviteter i november
I november er der landsholdsbreak, hvilket betyder at de fleste DIU-landshold er i aktion. Læs
mere herunder

- Det står vist ikke skrevet nogle steder, at lille
Danmark skal være repræsenteret så højt i et verdensforbund som IIHF. Det er noget, vi alle i ishockey-Danmark skal glæde os over det. Det er
ikke uden betydning, at vi, som lille hockeynation,
kan sidde med ved bordet omkring internationale

Kvindelandsholdet på vej mod OL-kvalifikation
Allerede nu har ishockeykvinderne sat kursen mod
en længere forberedelsestur og træningslejr i
Tjekkiet, som er vært for to testkampe torsdag d.
4. november og fredag d. 5. november. Begge spilles i byen Chomutov – begge dage kl. 16.00.

Her er nyhederne for november 2021
________________________________________

Derefter drager det danske landshold videre til
Füssen lørdag og forbereder sig til OL-kvalifikationen.
Danmark indleder turneringen mod Italien torsdag
d. 11. november kl. 20.45, inden det går løs mod
Østrig lørdag d. 13. november kl. 15.30. Endelig
spilles der mod de tyske værter søndag d. 14. november kl. 12.00.
Det danske kvindelandshold har i Füssen mulighed
for at kvalificere sig til OL for første gang i historien.
Bruttotruppen kan ses her: Kvindelandsholdet Bruttotruppen
Kvindelandsholdets testkampe kan følges på Ishockeylandsholdenenes Facebook-side, mens
DRTV streamer kvindelandsholdets OL-kvalifikationskampe fra Füssen.
Herrelandsholdet på hjemmebane i Esbjerg og
Vojens
Herrelandsholdet indleder i november rejsen frem
mod OL i Beijing i februar 2022 med de første testlandskampe efter den succesfulde OL-kvalifikation
i Norge i august.
Netop nordmændene og Letland er de to danske
modstandere i turneringen i Esbjerg og Vojens,
hvor de tre nationer mødes fra d. 11.-13. november.
Danmark spiller i Vojens mod Letland og i Esbjerg
mod Norge, og turneringen på hjemmebane er et
vigtigt skridt frem mod OL og i kampen om pladserne i landstræner Heinz Ehlers’ bruttotrup til
den hidtil største turnering i dansk ishockeys historie.

Bruttotruppen kan ses her: Herrelandsholdet Bruttotruppen
Kom og støt i Vojens d. 12. november og Esbjerg d.
13. november – her kan købes billetter: Billetsalg
TV2 PLAY streamer herrelandsholdets kampe fra
Esbjerg og Vojens.

U20-herrelandsholdet samles til turnering i Letland
U20-landsholdet spiller interne kampe i Hvidovre i
weekenden d. 6.-7. november og drager derefter
til Riga for at spille træningsturnering.
D. 11. november kl. 17.00 mod Letland
D. 12. november kl. 13.00 mod Hviderusland
D. 13. november kl. 13.00 mod Østrig
Alle tider dansk tid - der er en times forskel fra Riga
til Danmark
Bruttotruppen kan ses her: U20-herrer - Bruttotruppen
U18-herrelandsholdet samles til turnering i Slovakiet
U18-landsholdet spiller turnering i Slovakiet i dagene d. 11.-13. november:
D. 11. november kl. 18.30 mod Slovakiet
D. 12. november kl. 15.30 mod Hviderusland
D. 13. november kl. 10.45 mod Tyskland
Bruttotruppen kan ses her: U18-herrer - Bruttotruppen

U18-kvindelandsholdet samles i Odense
Landstrænerteamet har indkaldt 31 spillere, som
samles i Odense d. 14. november og tager for alvor
hul på deres forberedelser frem mod januar 2022,
hvor der er VM. På samlingen er der test, træning
og intern kamp.
U16-U17 unionssamling i Herning
U16- og U17-landsholdene har i weekenden d.
13.-14. november deres sidste samlingsdage, inden landshold skal udtages til landskampe i december.
Spillerne indkaldes via klubberne.
U15-unionsholdene
U15-unionsholdene samles i henholdsvis Odense
og Rungsted d. 14. november til træning på og
udenfor isen.
Programmet og indkaldelserne er sendt til klubberne og kan ses på ishockey.dk
DIU Skills-class
DIU Skills-class samles i henholdsvis Rødovre, Vojens og Aalborg d. 14. november, hvor der er istræning og off-ice-træning.
Programmet og indkaldelserne er sendt til klubberne og kan ses på ishockey.dk
I kan følge med i U-landsholdenes kampe på Ishockeylandsholdenes Facebook-side.
________________________________________

Derefter vil det være muligt både at tegne abonnement og købe enkelte kampe.
Vi vil i den grad opfordre jer til at kigge med og
bakke op. Det er en fremragende service af høj
kvalitet – både for trænere, forældre, ledere og
andre interessenter.
I kan stemple ind på: www.danskishockey.tv lige
med det samme og tjek også de tidligere kampe,
der er blevet transmitteret på kanalen.
________________________________________
Dommerkurser
Der er for tiden stor efterspørgsel på dommerkurser, og derfor har vi valgt at oprette tre dommerkurser, som alle klubber kan tilmelde sig.
D. 20. november kl. 9.00-12.00 afholdes kurset i
Brøndby for klubberne i øst.
Vi er ved at planlægge to kurser i vest – henholdsvis i nord og syd d. 27. og 28. november, og der vil
komme konkret information ud om disse kurser,
når det hele er fastlagt.
Tilmelding til kurserne foregår på samme måde
som de andre kurser via linket, der er sendt til alle
klubledelser.
________________________________________
BU1 og målmandskursus
Resten af året er der på nuværende tidspunkt
planlagt to kurser:
•

Danskishockey.tv er i luften
HUSK: I kan nu i store træk se ALLE kampe fra
dansk ishockey via danskishockey.tv, der lidt
endnu sender gratis.

•

BU1 i øst d. 20.-21. november. Tilmeldingsfrist 5. november
Målmandskursus i Silkeborg d. 28. november. Tilmeldingsfrist d. 12. november.

I kan finde alle kurser samt beskrivelse af dem på
dette link: http://ishockey.dk/saesonens-kurser/
Tilmelding til kurser skal gå igennem klubledelsen,
som har link til tilmeldingsformularen.
________________________________________
Vær med til at finde Årets Energibundt
Nu er det muligt at indstille årets store ildsjæl i
dansk idræt.
Traditionen tro uddeler DIF i samarbejde med Ørsted prisen ”Årets Energibundt” til en af hverdagens helte i landets idrætsforeninger. Med prisen
følger 75.000 kroner, hvor de 25.000 går personligt til energibundtet, mens 50.000 går til foreningen.
Årets Energibundt tildeles en træner, holdleder,
hjælper eller en helt fjerde, der med en særlig indsats bidrager til sammenholdet i en idrætsforening, og for sjette år i træk uddeles prisen ved DRshowet SPORT 2021, der afholdes i Jyske Bank
Boxen i Herning 8. januar 2022.
Medlemmer og alle andre i tilknytning til de lokale
idrætsforeninger har frem til den 21. november
2021 til at indstille Årets Energibundt 2021 på
www.orsted.dk/energibundt
Herefter nominerer dommerkomitéen tre kandidater til prisen.
Kandidaterne indstilles af medlemmer og andre i
tilknytning til de lokale idrætsforeninger. Man kan
ikke indstille sig selv, og samme person kan kun
indstilles til prisen én gang.

