
 

Nyhedsbrev nr. 9, maj 2021 
 
Kære alle, 
 
Gode nyheder. Fra fredag den 21. maj træder nye 
retningslinjer i kraft for håndtering af Corona i 
idrætsforeninger. Denne gang med en yderligere 
oplukning i stedet for nedlukning. 
 
Retningslinjerne betyder kort sagt, at vi kommer 
nærmere på en normal hverdag i klubben. 
Eksempelvis øges forsamlingsloftet fra 25 til 50 
indendørs og fra 50 til 100 udendørs.  
 
Det betyder også, at du meget snart vil modtage 
en indkaldelse til den ordinære 
generalforsamling. 
 
Vi har vedlagt reglerne, som vi modtog fra 
Gladsaxe Kommune i går. Læs dem venligst. Vi 
skal nok hjælpe jer med at huske dem 😊  
 
 

Festlige VM-arrangementer 
begynder nu! 
 

 
 
 

VM i Ishockey for herrer begynder fredag 21. maj. 
Det markerer vi med TV-streaming af flere af 
kampene i klublokalet første gang på lørdag 22/5 
kl. 11:10, hvor Danmark møder Sverige.  
 
Derudover har vi sjove off-ice aktiviteter i hallen 
for dem som hellere vil spille selv. Hold øje med 
invitationerne på holdsport fra de forskellige 
trænerteams og tilmeld jer. Vi glæder os til at se 
jer 😊   
 
VM-arrangementerne gennemføres i maj og juni  
i samarbejde med Danmarks Ishockey Union, som 
støtter os med både off-udstyr som mål med 
sikkerhedsnet, ”målmand”, fartmåler og 2 plader 
skydeunderlag + en rebounder samt en flot 
landsholdstrøje med underskrifter fra alle 
spillerne, som vi har planer om at udlodde som 
præmie.  
 
Midlerne kommer fra en særbevilling fra Dansk 
Idrætsforbund og fra egne klubkasse. Tusind tak 
for det 😊  
 
Følg med på Holdsport, hvor I kan læse mere om 
arrangementerne fra jeres trænere og holdledere 
og tilmelde jer dér.  
 
Desværre må vi ikke lukke flere ind end reglerne 
tillader, så hjælp os - og hinanden - med at holde 
afstand, bruge mundbind, spritte af og respektere 
ledernes anvisninger, så vi kan fortsætte den 
gradvise genåbning af klubben.  
 
Du kan læse sendeplanen for alle kampene her:  
www.sport.tv2.dk/ishockey/vm/sendeplan 
 

Giv en hånd et par timer 
 
Hvis du som forældre kan undvære et par timer 
til at holde styr på de yngste U7 og U9 til vores 
kommende VM-arrangementer i klubben, bedes 



 
du kontakte Louise Puggard på 20 90 51 07 e-mail 
louisepuggaard@protonmail.com. 

Vi glæder os til se ishockey igen!  
 
Kom og hep på de danske herrer, når de kæmper 
mod de stærkeste nationer i verden. 
 
 

 
 
 

Genåbning af foreningslivet i 
Gladsaxe Kommune (uddrag) 
 
Her er de nye retningslinjer for genåbningen som 
vi modtog i går:  
 
”Kære foreninger i Gladsaxe 
  
Så har hele foreningslivet lov til at åbne igen fra 
21. maj 2021. Dvs. alle typer foreningsaktiviteter 
og alle aldersgrupper, både inde og ude. 
  
Der er krav om coronapas for voksne over 18 år. I 
skal lave stikprøvekontrol dagligt blandt jeres 
voksne deltagere. Det er bestyrelsen, der er 
ansvarlig for dette. Husk også mundbind 
indendørs, indtil aktiviteten er i gang eller til man 
sidder ned. 
  
Der må nu være 50 personer forsamlet indendørs 
og 100 personer udendørs. Dog skal der 

indendørs være minimum 4 m2/person ved 
bevægelse og 2 m2/person ved stillesiddende 
aktiviteter. 
 
Der er et udvidet forsamlingsforbud på 500 
personer ved foredrag, generalforsamlinger, 
koncerter mv., hvor deltagerne sidder ned på 
faste pladser i rækker med ansigtet i samme 
retning og med minimum 1 meters afstand 
fremad, bagud og til siderne.” 
 
Hvis du er i tvivl kan du læse mere på 
coronasmitte.dk eller kontakte 
bestyrelsessupleant Katrine Rotne på tlf. 28 86 22 
11 eller mail 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  


