
 

 

Nyhedsbrev #43 – november 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. 

________________________________________ 

 

Landshold i aktion  

Fire danske landshold skal i aktion ude i verden i 

uge 45 ifm. det internationale break. U18-lands-

holdet lagde onsdag ud med en kamp i Tyskland, 

hvor det blev til et nederlag på 2-4 mod værterne. 

Programmet for landsholdene ser således ud: 

  

Senior, herrer - Deutschland Cup 

Torsdag d. 10/11 kl. 19:45 - Tyskland – Danmark 

(3-2) 

Lørdag d. 12/11 kl. 14:00 - Slovakiet – Danmark 

Søndag d. 13/11 kl. 11:00 - Danmark – Østrig 

Kampene kan ses på TV2 PLAY 

 

Next Gen, herrer 

Fredag 11/11 kl. 19:00 – Danmark – Letland 

Lørdag 12/11 kl. 16:00 – Norge – Danmark 

Kampene sendes på www.danskishockey.tv 

 

U20-landsholdet, St. Pölten Cuo 

Torsdag d. 10/11 kl. 15:30 Danmark-Ungarn (3-2) 

Fredag d. 11/11 kl. 19:30 - Danmark-Østrig  

Lørdag d. 12/11 kl. 16:30 - Danmark-Letland 

Kampene kan streames live her:  

https://live.eishockey.at/st-poelten-cup/ 

 

 

11. november      

 

U18-landsholdet, Tre-nationers 

Torsdag d. 10/11 kl. 17:00 - Danmark – Tyskland 

(0-1) 

Fredag d. 11/11 kl. 15.00 - Danmark-Slovakiet 

Kampene kan streames live her:  

https://staige.tv/video/190621 

________________________________________ 

 

Sportslige aktiviteter i november  

Sæsonen er i fulde omdrejninger og hallerne boo-
mer med aktiviteter i den kommende weekend 
(12.-13. november), hvor der spilles puljeturnering 
for hhv. U13-1 og U15-1. 
 
Turneringerne spilles således:  

• U13 Pulje A i Aalborg  

• U13 Pulje B i Odense  

• U15 Pulje A i Rungsted 

• U15 Pulje B i Frederikshavn 
 
Alle kampene kan naturligvis følges online på 
stats.sportsadmin.dk eller streames på danskis-
hockey.tv 
 
Veteranturnering i Esbjerg 

Som en del af DIU’s strategiarbejde med Danmarks 

Idrætsforbund, afholdes næste veteranturnering i 

Esbjerg den 19. november, hvor 55 veteraner dy-

ster i en intern turnering fra kl. 13-18. 

________________________________________ 
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Til trænere  
Mangler din klub plakater om tilpassede spilfor-
mer for U7, U9 og U11? – Så skriv endelig til 
sport@ishockey.dk – så sørger vi for, at der kom-
mer plakater af sted.  
 

 
 

Husk også, at det er muligt at tilmelde sig træ-

ningsinspiration for U9, U11, U13 og U15. Her sen-

der vi månedligt forslag til træninger ud. I tilmel-

der jer her: Tilmelding til træningsinspiration 

(google.com) 

_______________________________________ 

 

TOP-lederseminar for klubformænd 
 

De seneste par år har DIU afviklet sportschefse-

minar under FINAL4-weekenden, hvilket også bli-

ver tilfældet i år. Aktiviteterne udvides i år, da vi 

inviterer alle 17 klubformænd til TOP-ledersemi-

nar lørdag den 18. februar 2023 i Aalborg.  

Seminaret er eksklusivt for de 17 formænd, og 

der kan ikke deltages med yderligere andre eller 

med suppleant for formanden. 

Program og agenda vil blive udsendt senere, men 

sæt allerede nu et stort X i kalenderen.  

 

Vi forventer at invitere alle 17 formænd til at 

overvære semifinalerne fredag inkl. socialt pro-

gram, hvorefter seminaret kører lørdag morgen 

fra kl. 09:30. Der afsluttes med mulighed for 

overværelse af Dansk Metal FINAL4-finalen i Gi-

gantium. 

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til formand Hen-

rik Bach Nielsen på tlf. 40464785. 

________________________________________ 

 

Klubbesøg 

Som tidligere år vil vi minde klubberne om, at vi 

gerne kommer på klubbesøg hos jer og tager en 

snak om de eventuelle udfordringer, som I måtte 

opleve.  

Klubbestyrelser kan få besøg af DIU’s udviklings-

konsulent til en snak om foreningsmæssige em-

ner, mens Sportsafdelingen kan tage en snak med 

jer om sportslige udfordringer/emner/idéer.  

 

Kontaktinformation:  

Udviklingskonsulent Christina Benn: cbe@is-

hockey.dk og tlf. 60763391 

 

Sportsafdelingen ved Thomas Juul-Madsen og 

Lasse Thomsen: sport@ishockey.dk  

________________________________________ 
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Få styr på skat, løn, godtgørelse og gaver i din 

klub 

DGI afholder et webinar med undervisere af med-

arbejdere fra Skattestyrelsen. 

Bliv helt skarp på reglerne for løn, skaffefri om-

kostningsgodtgørelse og gaver til trænere og be-

styrelsesmedlemmer i foreningen. Hvad må I og 

hvad må I ikke?  

På webinaret fortæller medarbejdere fra Skatte-

styrelsen om: 

• Løntyper og udbetaling af løn 

• Satser for omkostningsgodtgørelse 

• Reglerne for at dækket fx telefon/inter-

net, vask af tøj, diæter, kørsel, kontingen-

ter, faglitteratur og kursusreglerne og be-

løbsrammer for gaver.  

 

Du har også mulighed for at stille uddybende 

spørgsmål undervejs. Før kurset modtager du et 

deltagerlink på mail og det hele er gratis og varer 

1 time. 

 

For mere information kontakt Ulrik Larsen på 

ula@ishockey.dk, ellers tilmelder du dig via linket 

her: Webinar - Få styr på skat, løn, godtgørelse og 

gaver i foreningen (dgi.dk) 

 

NY PRIS HYLDER DANMARKS FRIVILLIGE ILDSJÆLE 

Velliv og DIF er gået sammen om at hylde idræt-

tens hverdagshelte. Det er prisen til dem, der går 

forrest og bidrager til sammenholdet i de danske 

idrætsforeninger. Engagerede og passionerede fri-

villige, som med deres ekstraordinære store ind-

sats sikrer et aktivt socialt fællesskab og sætter 

rammerne for velfungerende foreninger, hvor 

børn, unge og voksne kan dyrke den idræt, som de 

elsker.  

 

Der venter vinderen af den nystiftede pris ’Velliv 

og DIF’s Frivillige Ildsjæl’ 75.000 kroner og en 

kæmpe hyldest foran hele Danmark ved det store 

tv-show Sport 22. Frivillige ildsjæle fra foreningsli-

vet kan nu indstilles.  

De frivillige får danskernes foreningsliv til at 

hænge sammen. De sørger for den ugentlige træ-

ning, planlægning og afvikling af kampe, stævner, 

sociale arrangementer og et utal af andre begiven-

heder. De er trænere, dommere, trøjevaskere, for-

eningsformænd, praktiske hjælpere, klubkasse-

rere og holdledere. De er limen og motoren i dansk 

foreningsidræt, og de skal nu hyldes i stor stil. 

Med prisen følger 75.000 kroner. De 25.000 kro-

ner går personligt til vinderen af prisen. De øvrige 

50.000 kroner går til den idrætsforening, som 

modtageren af prisen repræsenterer. Desuden vil 

2. og 3. pladsen hver modtage 10.000 kroner. 

 

Kender du en træner, et bestyrelsesmedlem, en 

holdleder, en hjælper eller en helt femte person, 

som er en hel særlig ildsjæl i jeres idrætsforening 

og fortjener en unik anerkendelse, så er det nu, du 

skal nominere.  

Indstil en frivillig ildsjæl her: Formular | DIF 

Kandidaterne til 'Velliv og DIF’s Frivillige Ildsjæl’ 

kan indstilles af alle danskere, der har deres gang i 

idræts- og foreningslivet. Man kan ikke indstille sig 

selv. For at komme i betragtning til prisen skal man 

være tilknyttet en idrætsforening under et af DIF’s 

62 specialforbund. 

Indstillingsperioden kører fra den 11. november til 

den 27. november 2022. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202210853403
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202210853403
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