
 

Nyhedsbrev nr. 10, juni 2021 
 
Kære alle,  
 
Vi har den store glæde at præsentere Ryan 
Widmar, 31 år, Ishockeyspiller og træner, fra 
Stevens Point, Wisconsin.  

Ryan vil fra den 2. august 2021 overtage 
trænerstolen for U15 i Gladsaxe Ishockey. 

”Ryan kommer til Danmark for at studere en 
master i Business Administration på CBS i 
København. Ved siden af studierne, er vi så 
heldige at kunne bruge hans enorme viden om 
ishockey på højt niveau”, fortæller Jacob Volf, 
sportschef i Gladsaxe Ishockey. 

Erfaring som træner og spiller  
 

Ryan har både spillet og trænet ishockey på højt 
niveau i Sverige, Belgien Holland og Slovenien. 
Han stammer fra en ishockey glad familie med is i 
årene. Hans far og 2 brødre har også spillet på 
højt plan i Nordamerika. 

Ryan kommer til Danmark med friske ideer både 
fra den amerikanske - og den svenske - Ishockey 
skole, hvor der lægges forskellig vægt på 
spillerens individuelle skills kontra holdindsatsen. 

Du kan læse Ryans ishockey CV i detaljer på: 

https://www.eliteprospects.com/player/203350/
ryan-widmar. 

Desuden er Ryan mangeårig instruktør i ”Impact 
hockey”, som du kan læse mere om her:    

https://www.impacthockey.com. 

 

 

Hilsen fra Ryan i Chicago 
 

 
 

”Hej alle i Gladsaxe Ishockey! Jeg glæder mig til at 
spille noget god ishockey sammen med jer i 
august. Lige nu er jeg i Chicago hos min familie, 
og har ligesom alle andre problemer med at rejse 
på grund af Corona, men kommer til Danmark så 
snart det er muligt.  

Jeg er ret vild med den skandinaviske livsstil, som 
jeg kender fra min tid i Sverige. Danske master 
uddannelser har et godt ry i USA, og jeg glæder 
helt vildt til mit nye liv i Danmark.  

Vi ses!” 

 

 

 

 



 
”Klubbens svenske træner Daniel Leidborg 
(træner på 1. div. holdet) og Jacob Volf fik nys 
om, at Ryan kom til Danmark fra Sverige for at 
studere. De fik kontakt og gjorde ham 
interesseret i den ledige stilling” fortæller 
Formand Henrik Klinkvort og fortsætter ”Daniel 
checkede Ryan ud hos to svenske 
trænerkollegaer, som fortæller, at Ryan er helt 
okay, sød og meget social”. 

Ryan skal også deltage i trænerteamet på U17, og 
derudover spille kampe for 1. divisions holdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan ser han ud derhjemme. Privatfoto. 

Til at assistere Ryan er vi samtidigt glade for at 
præsentere to ”gamle” kendinge i Gladsaxe 
Ishockey, nemlig Thomas Robbert og Benjamin 
Kadtrup, begge 39 år, som har spillet i klubben 
siden de var helt små, og som endte med at spille 
flere kampe på 1. divisionsholdet. 

Begge er stadig aktive på young boys/oldboys.  

Velkommen til Ryan Widmar og assisterende 
trænere Thomas og Benjamin.  

Tag godt imod dem! 

Generalforsamlingen 
Husk Generalforsamlingen onsdag d. 16. juni  
kl. 19.00 i klublokalet. 

Næste nummer 
I næste nummer samler vi op på de populære VM 
arrangementer, som klubben lige har 
gennemført. 

 

 

Del nyheder 
Har I nyheder, som I vil dele med de 350 
klubmedlemmer og familier, så send et par linjer 
til info@glis.dk  


