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Sølvmedaljer og pokal til Bears Q  
 

 
 

I weekenden d.2.-3. april var Bears Q 
inviteret til landsmesterskaberne for kvinde 2 
hold, som foregik i Odense, og stod mellem 5 
hold: Herning, Falcons, Rødovre, Odense og 
Bears Q. Efter 2 vundne kampe i gruppe-
spillet gik Bears videre til kampen om 
medaljer. Holdet tabte knebent til Rødovre, 

men slog Odense i en ”neglebider-kamp”, der 
skulle afgøres på straffeslag, der blev vundet 
på det 9. skud af Gladsaxe Bears Q. Tillykke til 
holdet!  /MS  

1. holdet nåede kvartfinalen   
Sæsonen sluttede for 1. divisionsholdet med 
et ærgerligt nederlag til Vojens. Holdet var 
ellers godt spillende i store dele af kampen, 
men pucken fandt kun sjældent vej til 
nettet.   
  
Holdet blev noteret for 37 skud på mål, men 
kun to scoringer i den første kamp. Modsat 
havde Vojens kun 20 skud på mål og scorede 
5 gange. Det fortæller meget godt, hvor stor 
overvægt holdet havde i spil og chancer.  
  
Holdet har i løbet af sæsonen været plaget af 
corona, skader og sygdom. Spillerne havde 
håbet at kunne spille med om medaljer, og 
med lidt held var det også blevet muligt, men 
skadeslisten kom altså i vejen /JV  

Ukrainske flygtninge til Gladsaxe 
 
Sportsforeningerne i Gladsaxe Kommune 
modtog den 1. april 2022 enslydende 
orientering om modtagelsen af ukrainske 
flygtninge med opfordring til at tage godt 
imod de børn - og primært mødrene - som 
viser interesse for at deltage i sport, 
herunder ishockeytræning. Bestyrelsen har 
besvaret henvendelsen med et ”ja, det vil 
klubben gerne”, og er nu gået i gang med at 
informere internt. Om klubben eventuelt får 
besøg af 1 eller 10 børn med mødre, ved vi 
ikke endnu.   
 



 
Med hjælp fra ukrainske forældre til spillere i 
klubben og russisksprogede forældre, som 
mange ukrainere taler, får vi venlig assistance 
med oversættelser fra dansk til ukrainsk.  
 
Vi forbereder låneudstyr, information og 
bemanding, hvis der skulle blive brug for det. 
Tirsdag 5. april arrangerede klubben 
fotooptagelse af børn fra U7-9 og U11-13.   
   

 
 
Mange tak til trænere, holdledere og 
forældre, som lod træningen forstyrre af 
fotograferingen.  
 
   

 
 

Instruktion i Holdsport? 
 
Klubben arrangerer gerne instruktion eller 
små kurser i brugen af Holdsport. Skriv et par 
linjer til info@glis.dk, hvis du er interesseret.  
 
Du kan også finde hjælp i håndbogen på 
glis.dk ved at følge linket: 
 
www.glis.dk/klub/gladsaxe-
ishockey/sider/holdsport-handbog 
 

Landsholdssamling U.16 kvinder 

Lørdag d. 9. april var der indkaldt til lands-
holdsamling for U.16 kvinder. Fra Bears Q var 
hele 8 spillere udtaget. En var dog en 
lånespiller fra Herlev, men flot alligevel. Det 
var den første samling i meget lang tid og 
omkring 60 piger deltog fra hele landet. De vil 
så ret hurtigt blive skåret ned til omkring det 
halve, og senere til det endelige hold. Det 
blev en god samling. Alle piger og forældre 
var trætte efter turen og nogle var stået op 
kl. 04.30, da samlingen startede tidligt i 
Esbjerg. Nu afventer vi om nogle af vores 
piger, kommer med til næste samling /MS 

Rullehockeygulv 

 

I ugerne efter påsken begynder vi den store 
opgave med at få rullehockeygulv lagt i hallen 
til sommertræning. Husk vi har behov for 
manpower til at løfte opgaven, hvorfor hvert 
hold skal stille med 10 forældre og spillere. 
Mere information og tidsplan følger snarest. 



 

Forsøg med optimering af istid 
 
Som I ved udfører klubben forsøg med flere 
spillere på isen samtidig. Forsøget suppleres 
med øvrige tiltag eksempelvis office træning. 
 
Erfaringer fra disse forsøg er guld værd, så 
tusind tak til alle, som yder en indsats hér!  

Cheftrænere til ungdomsholdene   
 
På forældremøderne i marts blev chef-
trænere præsenteret, som:  
 
U7 / U9      = Jon Høyen 
U11 / U13 = Emil Bigler  
U15 / U17  = Christian Nielsen. 
 

Fælles afslutning i hallen 
 
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at 
holde fælles afslutning i hallen på tværs af 
alle hold med uddeling af pokaler m.m.  
Onsdag den 20. april fra kl. 17.00-19:00 
 

Bestyrelsen efterlyser  
 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev mangler vi i 
bestyrelsen i høj grad deltagelse fra 
ungdommen, og vi opfordrer derfor alle til at 
deltage i generalforsamlingen samt at melde 
sig til at varetage en post og deltage i 
bestyrelsesarbejdet. Det kan være som 
bestyrelsesmedlem, suppleant eller i et af de 
mange udvalg der nedsættes til øremærkede 
opgaver. Bestyrelsen mødes én gang 
månedligt eller efter behov.  

Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling 
 

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling 
26. april 2022 kl. 19.00 i klublokalet. Dags-
orden ifølge vedtægterne.  

 
Hvis du ikke har modtaget en mail med 
indkaldelse, er det enten fordi vi ikke har din 
mailadresse, eller fordi den som vi har fået, 
er forkert.  
 
Du kan skrive ”ønsker indkaldelse” 
til bsk@glis.dk, så vil du modtage en 
indkaldelse med link til bilag.  

Den nye hal  
 
Som mange har bemærket, er der stor 
aktivitet, hvor den nye hal skal bygges. Det 
skyldes omlægning af store fjernvarme-
ledninger, der skal flyttes ud i isbanevej. 
Selve halbyggeriet er ikke gået i gang endnu. 
Den røde streg marker stedet, hvor den nye 
skøjtehal kommer til at ligge.   

 
Foto er fra 11. april 2022. 
 



 

Gladsaxedagen 27. august 
 

Invitation fra kommunen 21. marts 2022: 

Kære foreninger, 

Det er nu tid til for tilmelding.   
 
Gladsaxedagen foregår lørdag den 27. 
august på Søborg Hovedgade, på 
Rådhuspladsen, Rådhusparken og i 
bibliotekshaven. 
 
Foreningsaktiviteterne på Gladsaxedagen 
foregår fra kl. 13.00 til 17.00. Derefter 
fortsætter underholdningen. 
  
Tilmeldingen af jeres forening foregår via link 
sendt i brevet til klubben. Tilmelding senest 
1. maj. 

Informationsmøde 1, 21. april  
 
Første Informationsmøde om Gladsaxe- 
Dagen er den 21. april kl. 17.00, mødet 
foregår via Teams. 
  
Mødet er for første gangs deltagere fra 
foreninger, institutioner mv. Link til Teams-
mødet er fremsendt i brev til klubben, og 
videresendes til dem som er interesseret. Der 
er ikke tilmelding til dette møde. 
 
Skriv til info@glis.dk, hvis du gerne vil deltage 
i Teamsmødet. 
 
 

Informationsmøde 2, 18. august 
 
Andet Informationsmøde om Gladsaxe Dagen 
er den 18. august kl. 17.00 – 18.30 og 
afholdes i Rådhushallen/Byrådssalen – 
indgang via hoveddøren.  
 
Til møde nr. 2 vil vi gerne se alle foreninger, 
institutioner mv. Her vil der være uddeling af 
PR-materiale, plan over pladsen og dagens 
program. 
 
Tilmelding til informationsmøde nr. 2 sker via 
link i brevet sendt til klubben og med 
tilmeldingfrist mandag den 15. august. 
 

Del nyheder 
 

Har I tips, nyheder eller sjove fotos, som I vil 
dele med de 300 klubmedlemmer og familier, 
så send et par linjer til Bent på info@glis.dk. 


