
 

Nyhedsbrev nr. 16, november 2021 
 
Kære alle,  
 
Vi har mange spændende nyheder 😊 Allerførst 
stort tillykke til de danske landsholdskvinder, som 
i søndags sikrede sig en billet til OL. Historisk 
præstation og meget flot!  

VM for kvinder til Danmark! 

Endnu en stor sportsbegivenhed: Danmark skal 
være vært for kvindernes A-VM fra 26. august til 
4. september 2022. Verdens 10 bedste 
kvindehold deltager, deriblandt de danske 
kvinder.  

 

Der skal spilles i alt 30 kampe og holdene er delt 
op i 2 grupper, hvor de bedste hold er seedet til 
A- puljen, som nok skal spilles i Herning sammen 
med slutspil. Alle hold her er garanteret en 
kvartfinale.  

B-puljen, hvor Danmark deltager, skal spilles på 
Sjælland, og et godt gæt vil være i Rødovre. De 3 
bedste går videre til kvartfinalerne og de 2 hold, 
der slutter sidst, rykker ned. 

Interessen for pige-/kvindeishockey er vokset 
betydeligt de senere år. Danmarks Ishockey 
Union inviterede i august 2020 de 18 klubber til 
at deltage i pigeprojektet og Gladsaxe Ishockey 
tilmeldte sig straks sammen med 12 klubber.  

Alle som har noget med pige-/kvindeishockey at 
gøre kan godt glæde sig. Der spilles på et meget 
flot og højt niveau. Som ung pigespiller er VM på 
dansk grund en gylden mulighed for at se, hvor 
langt man kan drive det indenfor ishockey. 

Det bliver en stor oplevelse. Jeg skal i hvert fald 
se så mange kampe, som muligt /Michael 
Stougaard.  

Kom til julebal   
 

 

Der er mulighed for at arrangere julesjov for 
børn, forældre og bedsteforældre.   

Eksempelvis med istid onsdag 29/12 eller 30/12 
fra 9.00-10.45 eller tirsdag 2/1-2022 fra 9.00-
13.00.  

Hvert hold kan afholde noget enkeltvis eller 
fælles.  

Tal med Stougaard som koordinerer istiden på tlf.  
26 70 00 70 eller send en mail til 
stougaard.michael@gmail.com. 

 



 

”Ny til Ishockey” – opdaterede 
vejledninger på vej 
 

Klubben får løbede nye medlemmer som 
naturligvis har mange spørgsmål. For at hjælpe 
dem godt i gang, har vi opdateret vejledningerne, 
så det er lettere at få svar. Hvert hold organiserer 
sig lidt forskelligt, så teksten er kun vejledende, 
og vil blive lagt på hjemmesiden under ”Ny til 
ishockey”.    

 

Det er Louise Puggaard, som har skrevet teksten 
med input fra Janus Karlsen, Emil Bigler og assist 
fra Anders Gerhardt.   

Om kort tid vil vi distribuere vejledningerne på 
forskellige medier, eksempelvis video, Facebook, 
og invitere til ”drop-in”-møder efter behov.   

Det er et ret stort informationsarbejde, som nu 
begynder at blive søsat.  Klubben har søgt 
Danmarks Ishockey Union om støtte til 
rekruttering & fastholdelse og modtaget 50.000 
kr. fra VM-2018 puljen. Hertil skal klubben selv 
lægge 20.000 kr.   

DIU vil også i det videre forløb hjælpe os, så stor 
tak til Christina Benn, udviklingskonsulent i DIU. 

 

Kvalitetsløft til de små bjørne 
 

Fra tirsdag d. 9. november er U7 og U9 træninger 
forsøgsvis slået sammen. 

Sammenlægningen betyder, at klubbens yngste 
spillere får mere istid og dermed bedre 
træning. Det er også et tiltag, der skal 
imødekomme den store aldersspredning, der er 
på de 2 hold, hvor vi pt har børn fra 3-14 år.  

Med sammenlægningen håber vi også, at det vil 
blive mere attraktivt for de lidt ældre børn at 
begynde til ishockey, og at de hurtigt vil føle sig 
godt tilrette i klubben. Med flere trænere på isen 
kan børnene nu inddeles i mindre grupper og 
trænes på deres niveau sammen med andre på 
deres alder. Vi håber I vil tage godt imod 
initiativet/Louise Puggaard 

FIG Legat – Har du en god idé? 
 

Så kan du ansøge om penge hos Foreningernes 
Idrætsråd Gladsaxe (FIG).  

Læs mere her: www.fig-gladsaxe.dk/figs-legat/ 

Du er også velkommen til at sende din idé til 
info@glis.dk 

Coronapas  
 
Corona bliver igen kategoriseret som samfunds-
kritisk sygdom, og vi skal derfor fortsat passe på 
hinanden.  
 
Fra fredag den 12. november 2021 blev det igen 
et krav at kunne fremvise gyldigt coronapas ved 
indendørs arrangementer med mere end 200 
deltagere. Derfor også i Gladsaxe Skøjtehal. 
  



 
Vi opfordrer stadig alle medlemmer til at lade sig 
teste med jævne mellemrum, samt at følge 
sundhedsstyrelsens anbefalinger ved symptomer. 
Husk: Hold afstand, luft ud og sprit af.  
/Linda Marie Bonner. 
 

”Årets energibundt” og 75.000 kr.  

Indstil en kandidat fra Gladsaxe Ishockey inden 
21/11!  

Vinderen får 25.000 kr. til sig selv og klubben får 
50.000 kr. Alle kan stemme direkte på 
nedenstående hjemmeside – også på sig selv 😊  

Læs mere på www.orsted.dk/om-orsted/vores-
kampagner/aarets-energibundt. 
 

 

 

Generel oprydning i klublokalet 
 
Husk! Alt det gamle IT-udstyr der står stablet op i 
klublokalet vil blive smidt ud i uge 45 med start 
den 8. november.  
 

 
 
Hvis du kan bruge noget af det, er du velkommen 
til at tage det med hjem inden.  
 

Bedsteforældre - kom og vær med  
 

Klubben har mulighed for at få hjælp til alle de 
spændende opgaver i Gladsaxe Ishockey 
eksempelvis turneringer, rekrutteringskampagner 
og sociale arrangementer. Mange seniorer er 
både aktive og livskloge, og kan sagtens give et 
nap med til forskellige opgaver.   

Spørg gerne i din familie eller netværk om farmor 
eller morfar har lyst til at bruge et par timer en 
gang i mellem. 

I første omgang undersøger vi interessen. Der er 
brug for en ”Frivillige-koordinator”, som har lyst 
til at organisere kontakten mellem holdene og de 
frivillige. 

Skriv til info@glis.dk, hvis du har et tip om en 
bedsteforældre, som har lyst til at være med.  

Glemmekassen tømmes  
 
Glemmekassen med tøj, der står i klublokalet bag 
halvvæggen ved toiletterne, tømmes onsdag den 
17. november.  Tøjet gives videre til genbrug./Per 
Sejer. 
 



 

Brug af klublokalet efter cups og 
kampe 
 
Klublokalet må kun benyttes efter cups og 
kampe, når der er en til stede fra klubben der har 
styr på hallens alarmsystem f.eks. en holdleder. 
 
Hallens alarmsystem tilkobles automatisk sent på 
aftenen og aktiveres, hvis der er personer i 
klublokalet eller hallen.  
 
Hvis der er personer i klublokalet eller hallen i det 
hele taget, når alarmen kobles til, kommer der en 
faktura for et vagtudkald medmindre den 
frakobles. 
 
For god orden skyld skal vi nævne, at fakturaer 
for vagtudkald bliver videresendt til dem der har 
aktiveret alarmen. /Bent S. Kristensen. 
  

Andre nyheder – Cups 
turneringer?  
 
Skriv et par linjer og send gerne foto med til 
info@glis.dk. 

Del nyheder 
 

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


