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Nyhedsbrev nr. 14,  
oktober 2021 

Corona situationen 
Alle restriktioner blev pr. 1. september ophævet. 
Det betyder at klubben nu kan fungere som vi 
plejer.  

Det betyder dog ikke, at vi må glemme alle de 
gode vaner, som Corona har lært os.  
Vi beder stadig alle, om at holde den gode 
hygiejne, vask og sprit hænder når du kommer 
mm. 

Reglerne for nærkontakter og isolationer er også 
ændret.  
Hvis nogen fra Klubben får konstateret Corona, vil 
holdet og dem der har være samme med den der 
er smittet blive orienteret direkte. 

Dameholdet 
BearsQ er nu for alvor i gang og der er kommet 
stor tilgang at nye spillere. 

Der er nu blevet spillet ligaens første turnerings 
første kamp, hvor vi tog imod Herning i 
bjørnegrotten. Desværre var vores hold ikke 
fuldtallige. Men vi spillede en kamp hvor holdene 
skiftede til at have overtaget, en kamp der var 
spændende til det sidste. Kampen måtte afgøres 
på straffe og for anden gang i streg, trak BearsQ 
det længste strå, da Helena Heide bankede den 
ind mellem stængerne. 
 
De næste kampe spilles i weekenden d. 2. og 3. 
oktober, hvor Odense og Aalborg kommer på 
besøg. Det bliver meget spændende. 
Kom og kik med 
 
 

Ishockeyens Dag. 
I weekenden d.11. og 12. september blev der i 
landets klubber afholdt Ishockeyens dag. En dag 
hvor klubberne inviterer nye unge spillere til at 
prøvetræne og stifte bekendtskab med sporten.  
Vi holdt vores arrangement søndag d. 12. 
september hvor der var både drenge og piger 
som alle havde en god dag på isen. Flere af dem 
har allerede være til genvisit i den normale 
trænings 

Rekrutteringskampagner i 
oktober  
Søndag den 10. oktober fra kl. 11.00-12.00 
inviterer klubben til en ny omgang prøvetræning 
for piger i alderen 4-12 år. Vi regner med, at der 
kommer 8-10 piger med deres forældre, som 
selvfølgelig skal nyde et par timer på is og få en 
rigtig god introduktion til vores fantastiske 
sport.   

I efterårsferien har klubben planlagte hele 3 
rekrutteringskampagner for både piger og drenge 
i alderen 4-10 år, nemlig:   
mandag 18. oktober fra kl. 9.00-10.45  
tirsdag 19. oktober fra kl. 9.00-10.45 
og søndag d. 20. oktober fra kl. 11.00-13.00.   

Sidste år i efterårsferien mødte der henholdsvis 
5, 8 og 30 nye løver med forældre op, og vi 
regner med et tilsvarende antal i år. De anførte 
tidspunkter er planlagt istid. Det tager ca. 30 
minutter at få en ny spiller i udstyr, og derfor 
angiver vi mødetidspunktet (altså en halv time 
før), når vi annoncerer eksternt.  

Vi får brug for spillere og forældre som har lyst til 
at hjælpe de nye i udstyret, som klubben stiller 
gratis til rådighed. Når de har fået udstyret på, 
har vi brug for hjælp på isen. Især spillere fra U15 
og U17 har været helt fantastiske til at hjælpe 
vores trænere tidligere. Tusind tak for jeres 
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indsats! I vil blive kontaktet igen om nogle dage 
og spurgt, hvem der har lyst til at hjælpe til i. 

Du kan her se den flotte plakat der vil blive hængt 
op, hvor vi kan komme til det. 

 

Hvis du kender nogle steder, hvor den kan 
hænges op, kan du kontakte din holdleder.  

Offentligt løb og kioskvagter. 
Gladsaxe Ishockey forpagter Kiosken i 
skøjtehallen af kommunen. 
Det betyder, at vi skal holde åbent i kiosken, når 
der er offentlige arrangementer, herunder 
Isdisco, Familiedisco og alle 1. divisionskampe. 
En af grunden til at vi forpagter Kiosken er, at vi 
på den måde kan benytte kiosken til vores egne 

arrangementer og ikke skal købe alt hos en 
ekstern forpagter ved de cups etc. som 
ungdomsafdelingen arrangerer. 
Indtægten ved driften af kiosken bidrager også til 
at dække nogle af de omkostninger, vi har som 
klub – primært i ungdomsafdelingen. Derfor 
ligger opgaven med at holde kiosken åbent også 
hos ungdomsafdelingen. Der er i snit 2-3 
kioskvagter pr. sæson pr. spiller. 
  
Officielt åbner skøjtehallen for det offentlige løb 
mandag i uge 40. Vi er kun forpligtet til at holde 
kiosken åben i weekenderne. 
Der er tildelt kioskvagter til alle hold. 
Det er Holdlederne der har ansvaret for at fordele 
vagterne på de enkelte hold. 
De fleste holdledere vil oprette holdets 
kioskvagter på Holdsport, hvor man kan tilmelde 
sig på samme vis som til træning og kamp. 
  
Husk at vi er en frivillig forening, hvor man 
deltager i fællesskabet for at hjælpe sig selv og 
hinanden 
 

Istiderne  
Da det nogle gange er nødvendigt at ændre i 
isplanen har vores is koordinator Michael 
Stougaard lavet et kort indlæg om 
iskoordineringen. 
 
Før sæsonstart fastlægges en ramme-isplan, hvor 
der skal være plads til både træning og kampe. 
Der er kommet flere hold til og der skal afsættes 
mere tid til kampene end tidligere. 
Vi har nu et 1. hold og et elite damehold, der skal 
have optimale tider i forhold til kampe. 
Vi har 3 ungdomshold, der har to tider om ugen 
og spille kampe i deres ene træningstid. 
Vi har større ungdomshold der har 3 tider om 
ugen, enten som træning eller 2 træninger og en 
kamp. 
Vi har kun én isflade. 
Dette i sig selv et kompliceret puslespil.  
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Men når sæsonen går i gang, bliver vi ofte nødt til 
at flytte træninger, for at give plads til kampe, der 
af den ene eller anden grund skal flyttes. Hvis vi 
ikke gjorde det, kunne klubben ikke deltage i DIU 
turneringerne. 
Når det sker, er reglen, at det hold der må afgive 
en træningstid, får en erstatningstid. 
Det er ikke altid muligt samme uge og så skal det 
forsøges at finde en erstatningstid i ugen efter.   
Hvis ikke der blev lavet disse justeringer vil der 
være nogle hold, hvor der ikke kan findes 
kamptider, der jo skal passe med hvornår 
modstanderholdet kan. 
Så når hold 1 må afgive en rammetid til gavn for 
hold 2 så de kan spille kamp, er det næste gang 
modsat. 
Der er i den officielle turneringsplan stadig 
mange kampe der er sat til d. 24. december kl. 
00. Det er fordi klubberne ganske enkelt ikke kan 
finde en dag, hvor begge hold kan. 
Så enten skal vi bare lade være med at spille 
kampene, som betyder at holdet bliver 
taberdømt, eller også skal der tages en tid fra et 
andet hold for at få afviklet en turneringskamp og 
så forsøge at finde en erstatningstid. 
Derfor er det også en konsekvens, at der nogle 
gange ikke kan findes en 100% erstatning for 
afgivne istider. 
Det har altid været sådan at holdene skal 
acceptere nogle aflysninger.  
Men is koordinatoren forsøger at få det til at gå 
op på bedst mulige måde for alle hold.  

Idrætsanlæg i Gladsaxe bliver 
røgfrie  
Fra den 1. september bliver alle idrætsanlæggene 
i Gladsaxe røgfrie.  
Du kan derfor se dette opslag i Skøjtehallen 
 

 

Du kan se mere om emnet via dette link 
www.gladsaxe.dk/røgfri-idræt 

Et af billederne i pjecen er fra Skøjtehallen. 
 

Den nye skøjtehal 
Efter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
godkendelse i starten af september blev det på 
Byrådets møde d. 29. september 2021 
enstemmigt vedtaget at godkende 
totalentreprisens vinderprojekt.  

Herefter skal skøjtehallen projekters i perioden 
oktober 2021 – april 2022. 

Selve byggearbejdet påbegyndes april 2022 og 
hallen vil stå færdig juni 2023. 

I tiden frem til august indkøres anlæggene og 
der lægges is på banen 
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Den ny skøjteslibemaskine  

 
Der er stadig hold der ikke har haft deres 
materiale M/K på kursus i brug af slibemaskinen. 
Den nye slibemaskine må kun benyttes at 
personer der har være på et kursus i brugen.  
 
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.   
 

Kontingent betaling 
Der er desværre mange der trods rykkere 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 
 

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.  


