
 

Nyhedsbrev nr. 12, august 2021 
 

Velkommen tilbage. 

GLIS havde sæsonstart 2021-2022 d. 2. august. 
Det er ca. 14 dage tidligere en hvad vi plejer. 
Mange er stadig på sommerferie, så vi er ikke helt 
oppe på fuld damp. 

Corona situationen 
pr. 1-august gælder der følgende 

 Indendørs forsamlinger på max 500 
 Ingen krav om Corona pas 
 Min 2 kvadratmeter pr person. 

Så GLIS får næsten en normal hverdag. 
 
Men Coronaen lurer stadig derude. 
Så husk fortsat de gode vaner vi vænnede os til, 
mens der var kraftige restriktioner.   
 

Ryan Widmar 

Ryan lander på søndag og vi håber at han allerede 
kan være i hallen på mandag til træning.  

Tag god imod ham. 

Opstart festen d. 14. august  
Husk tilmeldingsfristen er på mandag d. 9. august 

Generalforsamlingen 
Klubbens Generalforsamling blev afholdt d. 16. 
juni. 
Du kan altid se hvem der er i Bestyrelsen på 
glis.dk  <om klubben> <Bestyrelsen>  

Klubstab 
Du kan se klubstaben på glis.dk <om klubben>  
<holdstab> 

Beretning fra Stougaard om 
formiddagsis i uge 31, den sidste 
uge i skole sommerferien 
GladSommer 
Vi startede ugen med Glad Sommer projektet. Vi 
var spændt på om der kom nogle.  
Vi havde vi fået en masse af vores store børn til at 
hjælpe. Men desværre ingen voksne.  
 
Vi stod klar med 2 trænere. Der kom 2 børn, som 
ville prøve. Der blev taget godt imod dem og de 
havde en dejlig dag. 
Projektet kørt også onsdag. Her kom der hele 5 
plus de to fra om mandagen.  
De unge mennesker vi havde til, at hjælpe var 
supergode, til at udlevere og hjælpe de nye med 
udstyret.  
På isen hjalp de dem, der aldrig havde prøvet 
ishockey før.  
Alle de nye var glade, for at have prøvet og sagde, 
at de ville komme og prøve mere. Nu har de fået 
en god oplevelse og fået alt at vide om 
løveskolen. Så må vi se om de kommer.  



 
Pigeprojekt 
Tirsdag og fredag havde vi pigeprojekt, hvor der 
var 6 piger til træning hver dag. De havde en god 
træning. På søndag har vi også en time, hvor vi 
har indbudt alle vores pige spillere.  

Målmandstræning 
Onsdag havde vi forsøgt os med 
målmandstræning.  
Der kom træneren og 4 skytter, men ingen af 
klubbens målmænd havde åbenbart tid, at 
besøge os.  
 
Ekstra træning for U7 og U9 
Efter målmandstræningen var der træning for U7 
og U9.  
Desværre kom der ikke andre end træneren og 
de 4 skytter fra målmandstræningen der mødte 
op. 
De fik til gengæld en god tid på isen, hvor de 
hyggede sig. 

Alt i alt en god uge, men desværre med for få 
deltagere.  
Vi prøver igen til næste år, hvor vi forhåbentlig 
igen får lov til at starte på is, i uge 31. 

Dameholdet. 
Det nye damehold er kommet godt i gang. 
Der vil komme mere om holdet i næste 
nyhedsbrev. 

Sølvmedalje til GLIS. 
Sølvmedalje til GLIS ved uddelingen af prisen 
"Årets Løveklub"!  

Prisen uddeles til holdledere, trænere og 
rekrutterings-ansvarlige, der har leveret en 
bemærkelsesværdig indsats for rekruttering 
af nye spillere og fastholdelse af 
eksisterende.  
 

Gladsaxe Ishockey modtog prisen med et 
markant løft ind i den digitale 
markedsførings-verden med et konkret 
resultat på 50 nye medlemmer og med en 
egenudviklet arbejdsmetode "Up - Our Way!" 
som også vil virke fremover 🙂   
 
18 ishockey klubber ville gerne vinde prisen, 
og det blev Frederikshavn som vandt 1. 
prisen - også stort tillykke til dem med en flot 
indsats.  
 
Gladsaxe Ishockey kom på podiet med en flot 
2. plads. 
Stort tak til rekrutteringsudvalget der har 
ydet en kæmpe indsats. 
 



 
Hvis du vil give en hånd i Rekrutteringsudvalget 
kan du kontakte en fra bestyrelsen eller sende en 
mail til info@glis.dk 
 

VM hygge her i august 
Vi håber at fortsætte de gode 
hyggearrangementer i klubben der blev afholdt 
under Herre VM.  

I slutningen af august spiller damelandsholdet 
VM og herrerne spiller OL Kvalifikation. Det bliver 
spændende.  

Alle med en festarrangør i maven eller har sjove 
idéer er velkomne. Kontakt en fra bestyrelsen 
eller send en mail til info@glis.dk 

Den nye skøjtehal 
Der er nu kommet bud ind på den nye skøjtehal. 
Byggeudvalget der består af Gladsaxe Kommune 
samt repræsentanter fra FIG, Kunsten og 
Gladsaxe Ishockey har udarbejdet en indstilling. 
Det skal nu igennem flere godkendelser for til 
sidst at skulle endeligt godkendtes af byrådet. 
 
Når det er godkendt i Byrådet kan det offentligt 
gøres hvordan den nye hal kommer til at se ud.   
Det vil du høre mere om. Når det er på plads, vil 
tegningerne af den nye hal kunne ses på vores 
hjemmeside. 
 

Den ny skøjteslibemaskine  

 
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.   

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

 

DIU’s nyhedsbrev 
Husk at du kan se DIU’s nyhedsbrevet på DIU’s 
hjemmeside ishockey.dk 

Nyhedsbrevet for august kan du se her.  

 
 
 
 
 


