
 

Nyhedsbrev nr. 15, oktober 2021 
 
Kære alle,  
 
Håber I alle havde en dejlig efterårsferie 😊  

I efterårsferien inviterede klubben igen til 
prøvetræning for piger og drenge i alderen 4-10 
år. I alt 23 nye løver mødte op med forældre 
fordelt på 13 drenge og 10 piger. 

Alle ishockeyklubber er aktive med rekruttering. 
Gladsaxe Ishockey prioriterer nye medlemmer 
højt fordi vi ønsker et stabilt medlemstal på alle 
årgange. Klubberne mister medlemmer på grund 
af flytninger, skader og skole, fritidsjob m.v. 
ligesom vi mistede nogle til andre sportsgrene, 
herunder e-sport, under den lange Corona 
nedlukning. Så vi rekrutterer helt enkelt for at 
undgå, at medlemstallet falder. 

 

 

Derfor er vi superglade, når vi får nye med-
lemmer med forældre, som også kommer til 
klubben med friske idéer. Ikke alle melder sig ind 
i klubben, men flere udtrykte stor begejstring for 
vores fantastiske sport, og havde et par sjove 
timer på is. De 23 fordelte sig som 9 børn til U.7 
eller yngre, 9 børn til U9 og 5 til U11.  

Tak for indsatsen 
 

Det er en stor opgave, at få børn i udstyr og 
hjælpe til på isen.  

Kæmpe tak til Rune Ørndrup og de fem spillere 
fra dameholdet, som stod for både påklædning af 
børnene samt træning og støtte på isen.  

 

Spillerne er virkelig gode til at tage ansvar, øve 
skøjteløb og lege med de nye børn! Uden jeres 
hjælp fungerer det slet ikke. 

Også tak til Saga, Norr, Simone, Vilads og Matilde 
og forældre fordi vi måtte låne jeres skønne børn 
til reklamerne! 

Det er en vigtig opgave at integrere de nye i 
klubben, som vi kommer til at arbejde mere med 
i den kommende tid. 



 

Følg med i placeringerne  
 

Nu kan du nemt følge med i placeringerne i DIU 
turneringer, som klubben deltager i. Eksempel: 
Hvor er klubbens 1. div. hold placeret lige nu? Gå 
ind på hjemmesiden glis.dk. Vælg links i 
topbjælken og klik på ”stillingen for 1. div.”. Nu 
vises stillingen 

 

  

Ændring i ansvarsfordelingen   

    
Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde 
besluttet at ændre på fordelingen af arbejds-
opgaver i ungdomsledelsen. Dette for at fordele 
de mange opgaver der ligger i klubben ud på flere 
hænder så arbejdsbyrden bliver mere rimelig for 
de frivillige i bestyrelsen.     
  
Janus Karlsen vil fremover varetage 
Ungdomsformands posten. Michael Florentz kan 
således koncentrere sig om trænergerningen på 
ungdom og Kvindeliga holdet. Michael Florentz 
fortætter også i sportsudvalget som hidtil. 
 

Træninger for U7 og U9 
  
Trænere og bestyrelsen har besluttet at slå U7 og 
U9 træningerne sammen, for at giv spillerne 
længere træningstid. I november indkaldes til et 
forældremøde, for at informere og involvere alle 
relevante om, hvad der kommer til at foregå. 

Kamptrøjer og merchandise  
 
Vi er i gang med at bestille kamptrøjer, og håber 
at få dem inden jul. 
 
Der er stadig mulighed for at købe hue og 
halstørklæde med logo, da vinteren nærmer sig. 
Henvend jer til Janus Karlsen, som normalt er til 
at fange når U11 er i klubben, hvis man vil købe 
noget eller har spørgsmål. 
 
Der vil senere blive mulighed for at købe trænings 
sæt med logo og nummer i løbet af november 
måned.  Hvis én eller to personer, synes det 
kunne være fedt at hjælpe med merchandise 
eller har gode ideer til salg eller håndtering af 
dette, må I meget gerne tage fat i mig, Janus 
Karlsen, eller ringe til mig på 22 26 83 75, det er 
ikke noget som vi bruger mange timer på. 
   

Julegavetips 
 

Hvad med et par uldne, håndlavede sokker under 
juletræet? Topfan og Alexander Puggaards 
farmor har strikket disse. Wauw, det bliver bare 
ikke mere lækkert. Tak for fotoet til Louise 
Puggaard.   

 

 



 
 

Generel oprydning i klublokalet 
 
Klublokalet bliver desværre brugt til opbevaring 
af udstyr. Der vil nu blive opsat skilte om, at der 
ikke må efterlades udstyr i klublokalet og at 
efterladt udstyr vil blive fjernet uden ansvar.  
 
Alt det gamle EDB-udstyr der står stablet op i 
klublokalet vil blive smidt ud i uge 45 der starter 
8. november. Hvis du kan bruge noget af det, er 
du velkommen til at tage det med hjem inden.  

Del nyheder 
 

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


