
Velkommen til det første nyhedsbrev, som vi 
har arbejdet med hen over sommerferien. 
Derfor har vi heller ikke kunnet spørge alle om 
input og kommentarer. Vi har prioriteret at få 
det første nummer ud nu, fordi det handler om 
planlægningen af istid som er vigtig for alle.

Har du spørgsmål til planlægning af istid er du 
velkommen til at kontakte Michael Stougaard 
på e-mail stougaard.michael@gmail.com 
eller mobil 26 70 00 70. Har du kommentarer til 
nyhedsbrevets design eller forslag til indhold, 
er du meget velkommen til at kontakte Anders 
Gerhardt på mobil 53 77 30 99 eller e-mail 
anders@bongu.dk
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REGLER OM CORONA 
Corona spøger stadig og reglerne opdateres 
løbende for at minimere risiko for smitte. 
Gladsaxe Ishockey er underlagt regelsæt fra 
Kulturministeriet, idrætsforbundene, herunder 
DIU og kommunens forvaltning. Uanset hvordan 
de mange regelsæt kan fortolkes, er det 
kommunens regelsæt som Gladsaxe Ishockey 
skal overholde. De gældende regler er udsendt 
til alle klubbens medlemmer, og ligger på vores 
hjemmeside. Vi forventer at regelsættet bliver 
opdateret fra Ministeriet igen den 8. august, 
og lige så snart bestyrelsen har modtaget 
kommunens nye regler, vil de blive sendt ud til 
klubbens medlemmer.

PLANLÆGNING AF ISTID 
Som istidskoordinator vil jeg gerne forsøge 
at skabe en bredere forståelse for opgaven 
med at planlægge istid. Det er nemlig ikke 
altid nemt at få tiderne til at mødes, og 
vi er heller ikke alene om at bestemme. 

Kommunen, Skøjteløberforeningen, udlejer og 
de andre klubber har ofte ønsker, som vi gerne 
imødekommer, hvis det er muligt. Det er det 
bare ikke altid. Som leder, forældre, eller spiller 
i klubben skal vi huske, at der er mange andre 
medlemmer i Gladsaxe Ishockey at tage hensyn 
til. Vi har kun én isflade, som alle skal deles om til 
træning og kamp. Vi skal være her alle sammen, 
og vi skal alle opleve glæden ved ishockey.

PROBLEMERNE MED ISPLANER
Jeg vil gerne give et indblik i den konkrete 
planlægning. Vi har i mange år brugt 
lørdagene til diverse kampe, så vi kunne 
friholde vores dyrebare træningstid, da vi har 
en del store kampe. Men nu er hallen ”udlejet” 
til anden side i ca. 2 timer, og derfor må alle 
andre ønsker tilsidesættes. 

Det betyder, at vi må tænke kreativt ved 
planlægning af holdenes træningstider og 
især kamp tider. 

De 2 Old Boys hold, der spiller kampe, er der 
ingen problemer med, da de spiller kampe i 
træningstiden. 

Vi har et 1. divisionshold, der spiller kampe 
om fredagen. Det skal vores 2. divisionshold, 
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vores U.17,2 hold, samt damehold, som 
udgangspunkt også gøre. 

Men det kan ikke lade sig gøre i praksis, da der 
ikke er fredage nok på en sæson. Og på en 
sæson, kommer desuden for nogle hold også 
puljespil og landsmesterskaber samt cups, 
hvor der ikke kan spilles kampe. 

Nogle af vores modstandere, har spillere med 
på Unionshold, for eksempel U.14 spillere, der 
deltager på et U.15,2 hold. Når der er samling, 
kan de ikke spille. 

Vi må derfor finde plads til disse kampe, der 
ikke kan lægges på fredage og søndage 
andre steder, hvor vi har isen. Vores U.15,2 
hold skal efter planen spille deres kampe om 
søndagen. 

Men det er ikke altid de eller modstanderen 
kan det. Så alternative tider må findes. Men 
da U.15, ofte bruger den tid om søndagen til 
kampe, betyder det, at vores U.11, U.12 og U.13, 
ikke kan spille der. Så er de ofte nødsaget 
til at spille i deres træningstid. Og er et hold 
på udebane, kan der frigives ledig istid, til de 
andre hold i nogle uger, mens der i andre 
uger, ikke er mulighed for det.

Nu har I fået et indblik i istider og planlægning. 
Så håber jeg, at vi alle får en super god 
sæson.
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CUPS I SÆSONEN
U.9. vi holder en minicup, lørdag d. 23. januar kl.08.00-14.00. 

U.11. holder opstarts cup lørdag d. 12. september og søndag d. 13., samt en minicup lørdag d.23. 
januar fra kl.15.30-?

U.12. har minicup lørdag d. 24. oktober kl. 07.30-14.00. De deltager i puljespil 29./30. august og 
igen d. 7./8. november. Landsmester skab d. 5./7. marts.

U.13. har minicup lørdag d. 24. oktober kl.14.30-20.30. De deltager i puljespil 29./30. august og igen 
d. 7./8. november. Landsmester skab d. 5./7. marts.

U.13. piger har minicup d. 25. oktober fra ca. kl. 10.00-?
Lady Bears har cup, søndag d. 24. januar kl. 10-23.00. Der er Landsmesterskab d. 19./21. februar.

U.15,2. er til puljespil d. 5./6. september og igen d. 31. oktober/1. november. De har 
Landsmesterskab d. 15./17. januar.

U.17,2. har puljespil d. 5./6. september og igen d. 31. oktober/1. november. Holdet skal dog 
tilmeldes, hvis de ønsker deltagelse. 

Vi afholder løvecups for U.7 d. 8. november kl.08.30-13.00 og for U.6 d. 3. januar kl. 08.30-13.00. 
Dertil kommer der cups på udebane.

Hvad gør
man så?

http://www.glis.dk

