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Ekstra istid i uge 14 
 
Sæsonen slutter som sådan 3. april, men  
kunstskøjteløberne og Gladsaxe ishockey 
ønsker forlængelse på grund af stævner og 
slutspil. Sidste dag klubben går på is er derfor 
rykket til fredag d. 8. april. 

Det eneste, der kan give mere is, er hvis 1. 
holdet skal spille lørdag og søndag i slutspil.  

Efter det klubben erfarer er der ikke udsigt til 
mere istid, men vi må afvente hér. Hold øje 
med holdsport og isplanen for jeres hold i 
uge 14.  

  

Rullehockeygulv 
 
I ugerne efter påsken begynder vi den store 
opgave med at få rullehockeygulv lagt i 
hallen, så alle hold kan benytte hallen til den 

kommende sommertræning. Vi har behov for 
manpower til at løfte opgaven, hvorfor hvert 
hold skal stille med 10 forældre og spillere.  
Vi afventer som nævnt afvikling af slutspil i 1. 
division, samt hvornår isen er smeltet.  
 
Mere information og tidsplan følger snarest. 

Trænere til ungdomsholdene  
 
Der blev holdt forældremøder i sidste uge for 
holdene U7, U9, U11 og U13 og forældre-
møde onsdag i denne uge for U15 og U17.  
 
På møderne blev cheftrænere præsenteret, 
som:  
 
U7 / U9      = Jon Høyen 
U11 / U13 = Emil Bigler  
U15 / U17  = Christian Nielsen. 

Træning i næste sæson 
 
Fokus for næste sæson på isen vil være at 
gentænke vores holds sammensætning og 
træning, herunder: 
 

1) Bedre udnyttelse af istiden (op til 30-
35 spillere på isen ad gangen) 

  
2) Niveau inddelt træning således, at alle 

får et godt udbytte af deres træning 
 

3) Fokus på træning af nye større børn  
  

4) Målmandstræning for 
ungdomsmålmænd op til U13 
 



 

Flere hænder - støt op 
 
Fokuspunkterne for næste sæsons træning 
kræver også flere hænder.  
 
Derfor beder vi alle give en håndsrækning, 
dér hvor I kan. Vi mangler:  
 

1) Flere hænder på isen. Alle der kan 
have interesse i at hjælpe/være 
hjælpetrænere opfordres til at skrive 
til Rune Ørndrup på 
rune.orndrup@gmail.com 

 
2) Nye metoder til træning på isen. Vi 

beder alle støtte op om trænerne for 
at få dette til at lykkedes til næste 
sæson. 

 
3) Ungdomssportschef. Vi arbejder i 

bestyrelsen hårdt på at rekruttere en 
sportschef dedikeret ungdommen til 
at støtte trænerne.  

Sociale aktiviteter og frivillige til 
næste sæson 
 
Denne sæson har været præget af, at det 
sociale i klubben samt hjælpen omkring 
holdene har været fordelt på meget få 
hænder.  
 
Vi vil i klubben - specielt omkring de mindre 
hold - hen over forsommeren og starten af 
næste sæson øge arbejdet med at involvere 
forældre og skabe klart overblik over 
opgaverne omkring holdene.  
 

Derfor er der også hér en opfordring til alle 
forældre om at tage aktiv del i livet omkring 
klubben og holdene, enten som hjælp til 
opgaverne som holdleder, materiale eller til 
at planlægge sociale aktiviteter for klubben.  
 

Bestyrelsen efterlyser 
 
I bestyrelsen mangler vi 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.  

Skriv til info@glis.dk, hvis du vil være med. 

Nyt om Generalforsamling 
 

Der sigtes mod en generalforsamling inden 
udgangen af april. Alle vil blive skriftligt 
indkaldt. 

Rekruttering i vinterferien 
 
En fantastisk måned for dansk Ishockey og de 
Olympiske Lege sluttede i februar. Masser af 
god ishockey og massiv medieomtale. 
 
Gladsaxe Ishockey slog også rekord med antal 
besøg i vinterferien, hvor 68 ”nye” børn plus 
forældre deltog i rekrutteringskampagnen. 
 



 

Kampagnen i tørre tal 
 
23 piger og 45 drenge deltog over 3 dage i 
vinterferien. Fordelt på årgange fik vi besøg 
af 37 børn under 7 år, 16 børn under 9 år, 13 
børn under 11 år samt 2 børn under 13 år.  
 
Søndag fik vi besøg af 47 børn og 8 
”gengangere”, der også deltog om tirsdagen 
eller onsdagen og i alt 55 børn kom på is.  
 
Ikke alle melder sig ind, men går glad videre 
til andre sportsgrene. Ganske få sagde, at 
ishockey ikke var noget for dem, men der var 
3-4 stykker. /MS  
 

Glemmekassen 
 
Der har igen hobet sig en stor bunke op af 
glemmetøj og sager, som fylder i vores 
klublokale. 
 
Der vil derfor være et par borde med 
glemmesager, som I kan se igennem i løbet af 
uge 13 og 14. 
 
Det vil kun være fremme indtil den 5. april, 
hvorefter det vil blive doneret til Ukraine. 

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. 


