
 

Nyhedsbrev nr. 3/februar 2021  

Kære alle, 
Håber I alle har det godt! Vi glæder os til at se jer 
igen, når klubben forhåbentlig snart vender 
tilbage til normal. Fra den 8. februar genåbnede 
skolerne fra 0.-4. klasse, og børnene glæder sig 
helt sikkert til at møde deres kammerater.  

Vi håber selvfølgelig også, at vores klub kan følge 
trop, så vi snart kan komme på is igen. 

Is på Bagsværd Sø 
Bagsværd Is frøs til is i søndags. Det er ikke sket 
siden 2010 og mange af vores børn har aldrig 
stået på skøjter på en frossen sø. Det fik de 
mulighed for i søndags.  Tak fordi I delte fotos af 
jeres skønne børn på klubbens Facebook side.   

 

  

Velkommen til 48 nye  
Vi er utrolig glade for at 48 nye medlemmer har 
tilmeldt sig klubbens ungdomshold i forbindelse 
med rekrutteringskampagnen i efterårsferien.  
Hjertelig velkomne! Vi er kede af, at de nye ikke 

kom mere på is inden klubben lukkede ned i 
december. Vi glæder os til at se jer igen, når vi 
genåbner. 

Ekstraordinært åben til maj/juni?  
Sammen med de andre klubber - og med støtte 
fra Danmarks Ishockey Union, Dansk 
Idrætsforbund og Kommunernes Landsforening - 
har vi sendt ansøgninger til Gladsaxe Kommune 
om at kunne holde ekstraordinært åbent på 
begge sider af sommerferien - måske helt frem til 
maj/juni.  

Det vender vi tilbage til, så snart der foreligger 
svar fra kommunen. 

 

Indkøb af nyt udstyr for 20.000 kr. 
Kort før jul fik vi godkendt vores ansøgning om 
køb af låneudstyr til 20.000 kr. til vores 
Ungdomsafdeling. Tak til Dansk Idræts Forbund 
for støtten.  

Vi glæder os til at fotografere spillerne i nyt 
udstyr og dele med jer, så snart det bliver muligt.  

Del de gode og sjove nyheder 
Har I nyheder som I vil dele med de 300 + 50 nye 
klubmedlemmer og deres familier?  

Send et par linjer med et tip, så aftaler vi 
nærmere. Send dit tip til info@glis.dk  


