Nyhedsbrev #32 – oktober 2021

8. oktober

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.

Se herunder hvilke klubber, der afholder og spred
endelig budskabet til piger i alderen op til 12 år.
AaB Ishockey afholder d. 9. oktober kl.
9.00-11.00

Her er nyhederne for oktober 2021
________________________________________

Odense Ishockey Klub afholder d. 9. okto-

Veteranmatch
Veteranmatch er i fuld gang i Metal Ligaen her i
uge 40. Der har været hyldest af de danske veteraner, specielle trøjer, pick-a-jersey og meget mere
omkring kampene i Metal Ligaen i den forgangne
uges tid - og det fortsætter i fuld fart i weekenden
d. 9.-10. oktober. Samtidig kører Jobmatch, hvor
veteranerne matches i forhold til mulige jobmuligheder. Projektet kører både i fodboldens Superliga
og i Metal Ligaen, hvor Veteranmatch finder sted
både i Aalborg, Odense, Rungsted og Vojens i de
kommende dage.
I kan læse mere om veteranmatch her:
Metal Ligaen hjælper veteraner videre i livet
og her
Veteranmatch - Støtte og hæder fortsætter i de
kommende dage
________________________________________

Hvidovre Ishockey Klub afholder d. 9. ok-

Pigernes Ishockeydag
… et åbent-hus-arrangement for piger, der har lyst
til at prøve kræfter med ishockey for første gang,
afholdes i weekenden d. 9.-10. oktober og enkelte
klubber afholder i weekenden d. 16.-17. oktober.

ber kl. 12.30-14.00

tober kl. 14.30-16.30
Amager Ishockey Club afholder d. 10. oktober kl. 8.00-10.00
Copenhagen Falcons afholder d. 10. oktober kl. 9.30-11.00
KSF afholder d. 10. oktober kl. 10.45-12.40
Gladsaxe ishockey afholder d. 10. oktober
kl. 11.00-12.00
Esbjerg Ishockey Klub afholder d. 16. oktober (tidspunkt kommer)
Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub afholder
d. 17. oktober kl. 12.00-14.45
Vi håber, I vil være med til at sprede budskabet om
Pigernes Ishockeydag, så vi kan få endnu flere
glade piger til at opleve verdens fedeste sport.

Metal High Performance Camp
I uge 42 samles U16- og U17-unionsholdene til
træningscamp i Herning. Campen er udvidet med
to dage, så landstrænere får endnu bedre betingelser for at arbejde med landsholdets spilleruddannelse og øge fokus på den individuelle udvikling. Indkaldte spillere og program kan findes under hhv. U16- og U17-landsholdets menupunkt på
www.ishockey.dk
________________________________________

for at oprette konkrete kurser lokalt. Førend det
sker, skal følgende kriterier dog være opfyldt:

Planlagte kurser og lokale kurser
Resten af året er der på nuværende tidspunkt
planlagt to kurser, som vi håber, der er opbakning
til. Disse er:

Vi tilbyder også følgende lokale kurser:

•
•

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.
Vi mangler fortsat en værtsklub til BU1-kurset i øst
og hører gerne fra jer, hvis I ønsker at afholde. Ret
henvendelse til Udviklingskonsulent Christina
Benn på cbe@ishockey.dk eller tlf. 60763391.
Såfremt de allerede planlagte kurser ikke passer
ind hos klubberne, er det muligt at rette henvendelse til Christina Benn for at høre om muligheden

Der skal være en god grund til, at de allerede planlagte kurser ikke er aktuelle
Der skal være minimum ti deltagere på
kurset – har man ikke ti deltagere i egen
klub, kan man evt. tale med andre klubber, som også kunne være interesserede i
at deltage.

Målmandskurser
Førstehjælpskurser
Dommerkurser
Holdlederkurser
Forældremøder
Ret henvendelse til Christina for at aftale lokale
kurser.
________________________________________
Puljeturneringer
I slutningen af oktober afholdes der puljeturnering
rundtom i landet. Puljeturneringerne spilles her og
vil, som altid, kunne følges online via stats.sportsadmin.dk:
U12 puljeturnering spilles i Esbjerg 29.-31.
oktober
U13 puljeturnering spilles i hhv. Vojens og
Frederikshavn d. 30.-31. oktober
U15-1 puljeturnering spilles i hhv. Odense
og Gentofte d. 30.-31. oktober

U17-2 puljeturnering spilles i Odense 23.24. oktober
De deltagende klubber modtager inden længe en
invitation fra den afholdende klub. I starten af november afholdes ligeledes U15-2 puljeturnering i
Odense og Esbjerg.
________________________________________
Fortæl om behovet for nye lokale idrætsfaciliteter
”Danmark Mangler” - sådan lyder navnet på en ny
online platform, som DIF har lanceret d. 6. oktober. En platform, hvor alle kan give deres bud på
nye lokale idrætsfaciliteter og deres placering op
til kommunalvalget 2021.
Den nye online platform er med et interaktivt kort,
hvor borgere og foreningsrepræsentanter kan
klikke sig ind og foreslå konkrete faciliteter og deres placering.
Formålet med platformen ’Danmark Mangler’ er
at styrke den lokale viden om behov og potentialer
for bedre fysiske rammer til idræt, bevægelse og
foreningsliv i hver kommune. Og håbet er, at platformen kan bidrage til en god dialog om de potentialer, der er i hver kommune. For lokale borgere
og idrætsforeninger er eksperter i lokale behov.

