
 

 

 

 

Nyhedsbrev #21 – september 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 oktober 2020    

 

 

En opdatering på corona-området 

1. DIU fortsætter aktiviteterne – i respekt for 

COVID-19 

Vi har de seneste uger modtaget mange spørgsmål 

vedr. COVID-19 og de problemstillinger det med-

fører i skøjtehallerne. 

Som vi har skrevet flere gange, er vi helt klar over, 

at det er meget vanskeligt for jer klubber pga. be-

grænsningerne, men det er vigtigt, at vi alle fortsat 

forsøger at gennemføre så mange aktiviteter som 

overhovedet muligt, så længe det er i overens-

stemmelse med myndighedernes retningslinjer, 

og sådan man føler sig tryg. 

Således fortsætter DIU med alle planlagte aktivite-

ter (nogle begrænset og andre internationale afly-

ste), men hvor vi selv er herre over tingene, gør vi 

alt for at gennemføre, så vi sikrer en så god gen-

nemførelse af DIU’s programmer i en ellers svær 

tid. 

 

9. oktober 

 

Er man utryg ved deltagelse i én eller flere DIU-ak-

tiviteter, er det naturligvis altid OK at sige fra, og 

der er ingen som blacklistes af den grund, men DIU 

fastholder strategien, der er udstukket fra Dan-

marks Idrætsforbund, der løbende tilpasses, og 

som trods alt positivt på nuværende tidspunkt gi-

ver os mulighed for både kampe og camps – dog i 

nogle tilfælde med begrænsning.  

 

2. Nye retningslinjer for cups  

Danmarks Idrætsforbund har opdateret sine ret-

ningslinjer for afvikling af eks. U7-, U9- og U11-

’cups’, og vi har derfor også opdateret vores ret-

ningslinjer, som er sendt ud på mail fredag d. 9. 

oktober. Det kan også findes her på hjemmesiden: 

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

 

Det betyder også, at turneringsplanen for U7, U9 

og U11 på nuværende tidspunkt er suspenderet, 

og der opfordres til, at klubberne i højere grad ar-

rangerer kampe med klubber, som de rent geogra-

fisk ligger tættest på. 

 

3. DIF og DGI’s coronahjælpepulje åbner igen 

d. 12. oktober til d. 30. oktober 2020 

Der er kommet flere millioner i DIF og DGI’s co-

ronahjælpepulje, som allerede har været åben to 

gange tidligere. Midlerne i denne tredje omgang 

kan også søges af de klubber, som tidligere har 

søgt og fået midler fra puljen. 

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


 

 

Der er blevet tilført yderligere 76 millioner kroner, 

og hvis klubben har tabt penge på grund af corona-

ens indtog i Danmark, så er der mulighed for at 

søge. 

Puljen kan søges for tab, som stammer helt tilbage 

fra da de første coronarestriktioner blev indført og 

frem til den 31. december 2020. I denne tredje an-

søgningsrunde kan der søges fra mandag 12. okto-

ber frem til fredag den 30. oktober klokken 12.00 

– bemærk en relativ kort frist.  

 

Corona-hjælpepulje kan ansøges af alle bredde-

idrætsforeninger, der er ramt økonomisk af CO-

VID-19. Eksempler på tab, som følge af nedlukning 

af aktivitet ifm. COVID-19, der kan søges kompen-

sation for, er blandt andet: 

• Afholdte udgifter til halleje og forplejning 

til mindre arrangementer (maks. 350 del-

tagere), der er aflyst. 

• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbe-

talinger (kontingent eller køb af specifikke 

træningstilbud). 

• Tabte nettoindtægter fra foreningsar-

bejde på festivaler, markeder og øvrige ar-

rangementer, der er aflyst. 

• Tabte nettoindtægter fra egne arrange-

menter, der er aflyst. 

• Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbe-

taling) fra store breddeevents og motions-

løb med over 500 aktive deltagere, der er 

aflyst. 

• Tabte sponsorindtægter eller indtægter 

fra støtteforeninger. 

Alle foreninger får direkte besked om puljens åb-

ning via CFR (Central ForeningsRegister). Læs mere 

om retningslinjer, ansøgningsprocedure og få svar 

på de oftest stillede spørgsmål på dette link: 

www.dif.dk/stotte 

 

4. Hvordan håndterer man det, hvis man har 

et medlem, der er testet positivt for CO-

VID-19  

Risikoen for at et medlem bliver smittet med co-

rona, er noget enhver klub bør være forberedt på. 

Få konkrete råd til, hvordan I bør håndtere det, 

hvis uheldet er ude i jeres klub. Læs det via dette 

link: 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyhe-

der/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben 

 

________________________________________ 

 

Ny weekend for afholdelse af Ishockeyens Dag 

I weekenden d. 19.-20. september 2020 skulle der 

være afholdt sæsonens første ”Ishockeyens Dag”, 

men pga. nye restriktioner i hele landet i dagene 

op til, valgte vi at udskyde rekrutteringsweeken-

den til weekenden d. 24.-25. oktober 2020.  

Restriktionerne har dog ikke ændret sig, og derfor 

er nedenstående fredag d. 9. oktober sendt ud til 

alle klubber:  

”For de klubber, der ønsker at gennemføre den 

planlagte Ishockeyens Dag i weekenden d. 24.-25. 

oktober, støtter DIU op om dette og hjælper med 

markedsføring. Vi mener, at vi har den fornødne 

tid til at tilpasse Ishockeyens Dag til restriktio-

nerne, og hvis I er trygge og klar til afholdelse, så 

http://www.dif.dk/stotte
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben
https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben


 

 

bakker vi 100% op om det. Som vi tidligere har ud-

trykt, så er det vigtigt at så mange som muligt af 

vores aktiviteter fortsætter under de nødvendige 

foranstaltninger. Hvis I derimod ikke føler, I hver-

ken praktisk eller sikkerhedsmæssigt kan gennem-

føre Ishockeyens Dag, så støtter vi også op om 

dette”. 

 

Flere klubber afholder Ishockeyens Dag i weeken-

den d. 24.-25. oktober, men der er også klubber 

der afholder på et andet tidspunkt eller slet ikke. 

Alle tidspunkter vil blive annonceret på DIU’s Fa-

cebook-side og nye hjemmeside: www.nytilis-

hockey.dk  

________________________________________ 

Kraftcenterseminar 

DIU afholder sæsonens kraftcenterseminar tirsdag 

d. 20. oktober 2020 kl. 10.00-16.00 i Haderslev 

Idrætscenter.  

På Kraftcenterseminaret holdes der oplæg. Bl.a. 

Morten Bennekou, sportschef i Danmarks Cykle 

Union og forælder i ishockeyverdenen. Han vil for-

tælle om talentudvikling i cykling og drager paral-

leller til ishockeyen. 

Der er også oplæg om, hvordan man bedriver ta-

lentudvikling i Finland og Schweiz. Sportschef i 

Herning Ishockey Klub og Herning Blue Fox, Martin 

Struzinski skal bl.a. fortælle om en inspirationstur 

til Bern. 

 

 

 

Øvelsesbanken udvides 

I oktober måned søsættes et projekt, der to gange 

om måneden skal 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”.  

Ønskes det fremover at få tilsendt træningsplanen 

direkte på mail, så kan man tilmelde sig her: 

https://forms.gle/5AFiVh6oGF3Rd1ku9 

 

________________________________________ 

 

VM2018-Klubpuljen 

DIU’s egen VM2018-Klubpulje er åben for ansøg-

ninger, men har på nuværende tidspunkt ikke 

modtaget mange ansøgninger i 2020. Derfor en 

opfordring til klubberne til at søge i puljen til et ud-

viklingsprojekt. I kan læse meget mere om mulig-

hederne i puljen via dette link:  

http://ishockey.dk/oekonomisk-stoette-til-klub-

ben/ 

 

Ellers er I velkomne til at ringe eller skrive til Ud-

viklingskonsulent Christina Benn på tlf. 60763391 

eller cbe@ishockey.dk 
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Landsholdsbreak i begyndelsen af november 

3.-8.  november er der internationalt ”landsholds-

break”. Det betyder at stort set alle landshold skal 

i aktion.  

 

U18-kvindelandsholdet, der kigger frem mod VM i 

januar 2022 samles d. 5.-7. november i Odense 

 

Seniorkvindelandsholdet, der forbereder sig til VM 

i april 2021 i Halifax, er i Ungarn d. 2.–7. november 

 

U18-herrelandsholdet, der forbereder sig til VM i 

Piestany i Slovakiet i april 2021, samles i Ørestad 

d. 3.-7. november og spiller to kampe mod U20-

herrelandsholdet 

 

U19-herrelandsholdet, der forbereder sig til VM i 

Danmark i december 2021, drager til Østrig og mø-

der Letland, Hviderusland og værterne 

   

U20-herrelandsholdet, der ikke skal spille VM, 

agerer sparringspartner for U18-herrelandsholdet 

og er samlet d. 6.–7. november i Gentofte 

 

U25-herrelandsholdet samles d. 3.-5. november i 

Hørsholm og møder Seniorherrelandsholdet d. 5. 

november 

 

Seniorherrelandsholdet er samlet d. 5.-7. novem-

ber og møder U25-herrelandsholdet og ”Pressens 

Hold” 


