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Nyhedsbrev nr. 13,  
september 2021 

Opstarten 
Sæsonen er nu kommet godt i gang og der har 
allerede være U15.2 Puljespil, U11 Cup, Elite 
dame puljespil og 1. holds træningskamp.  
 
Opstarten betyder også kontingent betaling. 
Der er desværre mange der har glemt at betale 
kontingentet. 
Hvis du er en af dem der ikke har betalt endnu, vil 
vi bede dig om, at få det gjort med det samme. 
 

Corona situationen 
Desværre er der mange Corona tilfælde i 
Gladsaxe Kommune, hvor nogle områder er tæt 
på nedlukning. 
Inden for de seneste dage er der konstateret 
Corona tilfælde på både Mørkhøj og 
Enghavegårdsskole.  
Der er i Gladsaxe Kommunen 6 skoler, hvor der er 
sendt børn hjem. 

Det er vigtigt at alle der har været tæt på de 
smittede følger de gældende retningslinjer. 
Du kan se de generelle retningslinjer der ligger på 
Gladsaxe Kommunes hjemmeside ved at klikke 
dette link SST - Vigtigt at vide, når du er nær 
kontakt 
 

Ryan Widmar 
Rayan er kommet godt i gang og har skrevet 
dette til nyhedsbrevet. 
 
 “I’ve really enjoyed playing and coaching here so 
far. I feel we have a very strong 1st division team 
and should certainly challenge for the league 

championship. My teammates have been really 
welcoming and even shown me a bit of the city. 
I’m very much looking forward to getting to know 
them and the city more as the season progresses  

 
As far as the coaching, it has been good to see 
that my players are already progressing even in 
the short time we have had together. They all 
seem to want to get better and that’s really all 
you can ask for as a coach. well, that and good 
listening skills of course. I expect that we will 
continue to improve and should surprise some 
teams down the road” 
 
Ryan fortæller i øvrigt, at han leder efter et 
deltidsjob som kan passes ind i opgaverne i 
skøjtehallen. Han er frisk til det meste. Han har 
tidligere erfaring med bla. mode detailhandel, 
sport detailhandel. 
Hvis du kender nogen der kan bruge en friske 
unge mand, så må du lige kontakte Ryan 
rawidmar@gmail.com 

Ryan fortæller også, at han leder efter et værelse 
eller en mindre lejlighed. 
Så hvis du kender nogen der har et ledigt værelse 
eller lejlighed der kan lejes, må du lige kontakte 
Ryan rawidmar@gmail.com 

 

Opstart festen d. 14. august  
Opstart festen blev desværre aflyst på grund af 
for ringe tilslutning. 

Der arbejdes på et andet arrangement, da det 
skal fejres, at vi er kommet i gang igen, oven på 
Corona nedlukkene. 
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Dameholdet. 
Dameholdet har været til Puljespil i weekenden d. 
28-29. august. 
Puljespillet var samtidigt en prøve på om holdet 
kunne optages i Kvindeligaen. 
Det beviste holdet, at det kunne.  
Så mandag aften d. 30. august fik klubben officielt 
besked om, at holdet er optaget i Kvindeligaen. 

Puljespillet startede lørdag med kamp mod de 
danske mestre fra Herning, dog uden de piger der 
er med landsholdet til VM i Calgary.  
Det blev godt nok en kamp domineret af 
mestrene, men vi tabte faktisk kun med 4-0. Vi 
tabte de 2 første perioder med 2-0 hver og sidste 
blev 0-0. Det var flot kæmpet og vores 2 
målmænd gjorde det flot, megaflot. 

Næste kamp var mod Aalborg, som til kampene i 
weekenden, pludselig fik spillermangel og lånte 5 
spillere i Herlev og 4 i Odense.  
Vi var ikke helt klar til kampstart og efter bare 2 
min., var vi bagud med 2-0. Efter 10 min. stod det 
3-0. Så fik vi mere og mere fat i spillet og troen på 
egne evner.  
Kun uheld gjorde, at vi ikke fik scoret i den kamp. 
Aalborg scorede heller ikke mere. 

Søndagen startede med kamp mod Herning, som 
også havde lånt spillere i Odense.  
Efter en flot intens fight blev det 2-2 efter de 3 x 
15 min. Så nu skulle det afgøres på straffe. 3 skud 
til hvert hold.  
Vi startede, med at score og de fik scoret på 
deres 2. skud. Så var det helt lige igen og derefter 
1 skud pr. hold til det var afgjort. Vi vandt. 

Sidste kamp var mod Rødovre og måske pausen 
var for lang, da det så ud til vi var blevet trætte 
og efter 2 perioder stod det hele 7-0.  
Der manglede energi hos en del spillere. Men i 
pausen må Flo have fortalt dem nogle gode ting, 

for der var energi og vilje med ud til 3. periode, 
som blev 0-0. 

Hele holdet kan være tilfredse med indsatsen i de 
4 første puljespil kampe de har spillet i 
eliteserien. 
Vi fik lært en masse om tempo og ishockey på det 
her niveau. Så nu ved vi hvad der skal arbejdes 
med.  
Pigerne viste glæde og god indsats. Og nu skal vi 
træne og blive endnu bedre, siger træner Mikael 
Florentz og maneger Michael Stougaard. 

Rekrutterings udvalgets arbejde. 
Klubbens rekrutteringsudvalg, der søger for at 
planlægge rekrutteringsdagene, planlægge 
kampagner for at rekruttere nye medlemmer 
mm. har brug for flere hænder. 
Så hvis du har en time en gang imellem, ville det 
være fedt. Møder holdes efter behov, og 
planlægges sammen. Kontakt Katrine fra 
bestyrelsen, 28862211 / 
katrine_rotne@hotmail.com hvis det kunne være 
noget for dig. 
 

VM hygge  
Damelandsholdets VM og herrernes OL 
Kvalifikation er nu slut. 
Desværre var der ingen der meldte sig til at 
hjælpe til.  
Derfor blev der ikke VM hygge i klubben ☹   

Det skal her nævnes, at Danmarks Mandlige 
Ishockeylandshold for første gang nogensinde 
kvalificerede sig, til at deltage i de kommende OL 
vinterleje februar 2022 i Beijing. 
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Ishockeyens dag 
Søndag d. 12. september fra 11-13 afholder 
klubben “Ishockeyens dag”. Denne dag kan børn 
komme og prøve at spille ishockey. Vi har brug 
for nogle unge mennesker til at hjælpe med at gå 
på is og gerne et par forældre til at hjælpe med 
udstyr til børnene der forhåbentlig kommer forbi 
denne dag. Kontakt gerne Katrine fra bestyrelsen, 
hvis I kan hjælpe. Telefon 28862211 og mail 
katrine_rotne@hotmail.com.  

Den nye skøjtehal 
Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget holder møde d. 7.september 
2021, hvor projektet for den nye skøjtehal skal 
behandles.  

Der var fire entreprenører med i konkurrencen. 
Det er Jönsson Entreprise A/S der indstilles til at 
skulle udføre opgaven, der vil stå færdig 
sommeren 2023.  

Projektet for den nye skøjtehal er offentliggjort i 
dagsordenen for mødet. 
Du kan se projektet ved at klikke på dette link fra 
Gladsaxe Kommunes hjemmeside   
 

Den ny skøjteslibemaskine  

 

Der er stadig hold der ikke har haft deres 
materiale M/K på kursus i brug af slibemaskinen. 
 
Husk at der altid er brug for hjælpere på alle 
holdene, som vil hjælpe deres respektive hold 
med skøjteslibning. 
Kontakt Henning Meier på 35 53 37 48 for aftale 
om slibekursus.   
 

1. holdets træningskampe d. 28. 
og 29. mod Århus. 
Kampene blev desværre aflyst. 
Der blev søndag spillet en træningskamp mod 
Rungsted i stedet for. 
 

U15.2 Puljespil i d. 19. -21. august 
i den nye Østerbro skøjtehal. 
I weekenden d. 19. – 21. august var der U15.2 
Puljespil i den nye skøjtehal på Østerbro og 
Kastrup Skøjtehal.  
Her deltog Gladsaxes U15 hold, hvor de spillede 6 
kampe fra fredag aften til søndag formiddag. 
Weekenden blev en spændende udfordring for 
Gladsaxes nye U15 træner, Ryan Widmar, som for 
første gang skulle se sit nye hold i kamp aktion. 
Der blev spillet nogle hårde kampe, hvor 
Gladsaxe kæmpede flot, siger hold teamet. 
 
Ryan havde denne kommentar: 
“We definitely learned that we have to bring our 
maximum effort every game and every shift if we 
want to be competitive against the stronger 
clubs. We corrected a few tactical issues 
throughout the weekend which will serve us well 
as the season progresses. The biggest change we 
had over the course of the weekend was in team 
spirit and attitude, I felt it improved very much 
and we can use those good feelings to help 
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inspire better play in future games and in 
training” 
 

U11 Cup d. 21. august I vores egen 
hal.  

 

Vi havde lørdag d. 21/8 fornøjelsen af at afholde 
Bears cup for U11 hold. 
Da vi i starten af sommeren havde fået tildelt 
istid til vores cup d. 28/8, havde vi ikke været 
opmærksomme på en stor cup i Frederikshavn 
samme weekend. 
Da der blev sendt invitationer ud lige før 
sommerferien, blev jeg gjort opmærksom på 
problematikken af flere klubber, som netop skulle 
til FIK. Cup. 

Jeg vendte situationen med Michael Stougård, 
som hurtigt fik lavet en ny aftale med 
kunsten således, at vi kunne rykke den først, 
tildelte istid en uge tilbage. 
Det var superdejligt, at problemet blev løst, 
men det gjorde så også, at da aftalen kom i hus, 
var tiden knap. 
Der blev hurtigt rettet i invitationen, og vi gik i 
gang med planlægningen. 
Det var med kort frist, men det lykkes at samle de 
fleste sjællandske klubber. 
Der var udover Gladsaxe, 6 klubber som havde 
meldt deres deltagelse til vores cup. 
Der var yderligt så stor tilslutning, at alle de 
besøgende klubber tilmeldte 2 hold hver. 
Det gav os endnu en udfordring, da vi ikke havde 
nok omklædningsrum til alle klubberne. 
Vi måtte tage glasburet og Office rummet i brug 
som omklædningsrum, for at få kabalen til at gå 
op. Det blev efter min egen opfattelse, nogle 
rigtige gode rum til formålet, efter at der blev sat 
bord og stole i Officerummet og en omrokering af 
borde og stole i glasburet. 
Der blev virkeligt knoklet fredag for, at få tingene 
på plads inden cuppen skulle starte lørdag. 
Da klokken var 10.00 lørdag d. 21/8, blev de 
første kampe fløjtet igang og hele planlægningen 
skulle stå sin prøve. 
Efter et par mindre udfordringer fra starten af, 
gik alt efter planen. 
Vi var så heldige, at få hjælp til at dømme dagens 
kampe af tre U17 spillere, som gjorde et stort 
og godt stykke arbejde ude på isen. 
Et KÆMPE TAK fra U11 til Noah Kejser, Julius 
Tonboe og Karl Seier, uden jeres hjælp havde det 
nok ikke været muligt at gennemføre cuppen 
Vi var ca.13 forældre på, der skulle køre en cup 
med ca. 150 ishockeybørn og lige så mange 
forældre, trænere og andre tilskuere. 
Så der var ikke plads til pauser, og med et 
kampprogram der var skema sat til 9 timer, var 
det en lang dag, der blev taget bid for bid. 
Der var mange opgaver igang samtidig, såsom 
opfyldning af frugt, boller og saft i 
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omklædningsrummene, madlavning/opvask, 
oprydning, kioskvagt, kagebod, superdeker, 
flødebollemaskine, ur og flytning af bander ved 
iskørsel, og med de relativt få forældre der var, 
var alle i gang hele tiden. 
Cuppen gik rigtigt godt, og med flere positive 
tilbagemeldinger fra de deltagende klubber, var 
det hele arbejdet værd. 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke den 
forældregruppe, som jeg er omgivet af på U11. 
Det er fantastisk med sådan en hjælp, 
tilslutning og opbakning, som man får uanset 
hvilke opgaver, projekter og ture, som vi 
sammen kaster os ud i. 
 
Daniel. 
Holdleder Gladsaxe U11. 
 

Målmænd 
Vi mangler desværre målmænd. 
Hvis du har lyst til at prøve eller kender nogen 
der kunne tænke sig at blive målmand i GLIS, kan 
du kontakte din holdleder. 
Der kan lejes målmandsudstyr af klubben eller 
man kan benytte sig af klubbens fordelagtige 
ordning om tilskud til målmænd med eget udstyr. 
 

Morgen træning 
Så der fuld gas på de morgenfriske drenge og 
piger, som elsker ishockey også selv om man skal 
stå tidligt op og komme til træning før skole.  
Morgentræning giver en god start på dagen og så 
for din krop er fyldt med energi når man tager i 
skole. 
Der er indkøbt nyt og udfordrende legetøj som 
både styrker fart, temposkift og teknik 
Kom glad  

 
 

Input og hjælp til nyhedsbrevene 
Har I nyheder, som I vil dele med vores 350 
klubmedlemmer og familier, så send et par linjer 
til info@glis.dk  
Vi har også brug for nogle, der kunne tænke sig at 
hjælpe til, med at få samlet og redigeret 
indlæggene til vores nyhedsbreve.  


