
 

Nyhedsbrev nr. 6, marts 2021 
 
Kære alle, 
 
Øv, vores håb om en at komme på is med en 
forlængelse af sæsonen, blev desværre slukket i 
denne uge fordi Corona-restriktionerne indtil 
videre ikke lempes for indendørs sport, og fordi 
det er dyrt at holde hallen åben med is indtil da.  
 
Som vi fortalte om i sidste nummer, arbejder 
bestyrelsen og klubben videre med 
sommertræning både inden døre og udendørs, så 
vi kan tilbyde alle medlemmerne træning, som er 
bedre end ingenting. 
 
I stedet for is monteres der snart gulv i hallen, 
som kan anvendes til rullehockey og andre sjove 
aktiviteter, når vi får lov til det. Det får I mere at 
vide om, når holdledere og trænere er klar til at 
melde noget ud. 
 

 
 

Gladsommer2021 den 2. august 
 
Vi er til gengæld superglade for at have fået 
tilsagn om at åbne allerede 2. august, som giver 
mulighed for at deltage i Gladsommer2021, som 
er kommunens tilbud til alle skolebørn om at 

prøve forskellige idrætsklubber og foreningers 
tilbud i sommerferien.  
 
Gladsaxe Ishockey har ansøgt og får nu mulighed 
for at deltage for første gang. Det indebærer, at 
vi skal skrue et tilbud sammen, der minder om de 
rekrutteringsdage, som vi kender fra Ishockeyens 
Dag og fra egne rekrutteringskampagner.   
 
Det betyder altså, at klubben åbner med is 
allerede mandag den 2. august.  
 
Rekrutteringsudvalget skal nu i gang med at 
planlægge klubbens deltagelse i Gladsommer i 
uge 31 (2/8-8/8) med besøg af en masse glade 
børn og forældre.  
 
Sæt x i kalenderen allerede nu!      

Genåbningsfest 5. maj?  
 
Den 5. maj er Danmarks befrielsesdag, som falder 
på en onsdag i år. Denne dag fejrer vi som 
bekendt nazisternes overgivelse i 1945 og en 
tilbagevenden til frihed og en normal hverdag.  
 
Vi håber også at kunne genåbne klubben og 
markere dagen med en genåbningsfest med både 
godt humør og aktiviteter for klubbens børn og 
forældre, som alle længes efter at kunne 
forsamles med god samvittighed. 
 

 



 
 
Sæt også kryds i kalenderen den 5. maj og støt op 
om arrangementet. Rekrutteringsudvalget 
arbejder videre med festen, men alle er 
velkomne med gode forslag.  
 
Hvis du har lyst til at give en hånd med til festen 
så skriv til info@glis.dk.   

Generalforsamling udskydes  
 

Gladsaxe Ishockey holder Generalforsamling 
hvert år i april måned. I 2020 blev 
Generalforsamlingen dog udsat til juni måned på 
grund af Corona. 
  
I 2021 er udsigten til af kunne holde 
generalforsamlingen i april ikke gode. Der 
indkaldes til Generalforsamling 2021 lige så snart 
Corona situationen tillader det. 
  
Du vil som vanligt blive indkaldt skriftligt via 
Holdsport og opslag på hjemmesiden lige som du 
vil få adgang til generalforsamlingens skriftlige  
bilag her på siden. 

Status på den nye hal 
 
Der foreligger nu 4 forslag der beskriver og i 
tegninger viser, hvordan den nye hal kan komme 
til at se ud. Det er en konkurrence, hvor et 
bedømmelsesudvalg udvælger de forslag der får 
lov til at give deres endelige bud på hvordan 
hallen kommer til at se ud.  
 
GLIS deltager i bedømmelsesudvalget. 
 
Så selv om der nu forligger 4 skitseforslag, er det 
endnu ikke offentligt. 
 
 
  

Nostalgiske artikler fra klubbens  
hjemmeside 
 
Gamle artikler fra GLIS hjemme sider er nu samlet 
og lagt på glis.dk. 
 
Du kan se dem på glis.dk under klubsider / arkiv. 
 
Hvis du har gamle artikler liggende, kan du sende 
dem til info@glis.dk 

Del nyheder 
 

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


