
 

Nyhedsbrev nr. 17, december 2021 
 
Kære alle,  
 
Julen nærmer sig, og den første sne er faldet 
nærmest på klokkeslæt 1. december.  

Julepyntning i klubben  
 
Kunstskøjteløberne har købt og pyntet 
juletræet i hallen og Gladsaxe Ishockey har 
købt juletræet, der står i klublokalet.  
 

 
 
Især de mindste er velkomne til at ”pynte 
med”. Per Sejer har stillet en papkasse, der 
indeholder en guirlande i gran med lys og lidt 
andet julepynt, der gerne må hænges op i 
baren, tak😊 Flere der har julepynt tilovers, 
så vores træ og klublokale bliver flot til jul?  
 

Juleishockey – tilmelding på Holdsport  
 
De enkelte hold opretter forskelligt julehygge 
på is mellem jul og nytår. Følg med på 
Holdsport og tilmeld jer. 

Fuld damp på U7 og U9 træningen 
 
Der er knald på tirsdage kl. 17.00-18.30, hvor  
35 børn og 5 trænere fra U7 og U9 er på isen.  
Isen er opdelt i 5 zoner med de nye handy 
skumbander og børnene som knokler løs med 
skøjteteknik, puck pasninger og afslutninger 
på mål.  
 
Med 5 zoner og 5 trænere er det nu muligt at 
tilpasse træningen til det enkelte barns 
niveau og tilmed lave målmandtræning. 
/Louise Puggaard  
 
 

 
 

Dansk ishockey tv er i luften! 
 
I kan nu se ALLE ungdomskampe og 
1.divisions kampe under Danmarks Ishockey 
Union via danskishockey.tv. I kan vælge 



 
mellem at tegne abonnement eller købe 
enkelte kampe. Både for trænere, forældre, 
ledere og alle med interesse i sport er 
danskishockey.tv fremragende 
underholdning og service af høj kvalitet. I kan 
stemple ind på: www.danskishockey.tv og se 
alle kampe LIVE samt alle de tidligere kampe, 
som er transmitteret på kanalen. 
 
Vi opfordrer jer til at kigge med og bakke op 
om vores sport. Rigtig god fornøjelse! /Henrik 
Klinkvort. 
  

Ishockeyens dag aflyst 15/1  
 

På grund af landsmesterskab for U.15 
afholdes ishockeyens dag ikke i weekenden 
den 15/16. januar. I stedet holder vi vores 
egen rekruttering i vinterferiens uge 7.  

Trænerne fra U7, U9 og U11 koordinerer 
tidspunkterne for rekrutteringskampagne. 

Den ny ishockey hal 
 
Arbejdet med projekteringen skrider 
planmæssigt frem. Der er nu udarbejdet et 
dispositionsforslag og der arbejdes på et 
projektforslag der skal afleveres 10. januar 
2022. Herefter kommer, myndighedsprojekt 
10. februar 2022 og udførelsesprojekt 2. maj 
2022. Selve byggearbejdet påbegyndes maj 
2022 og hallen vil stå færdig juni-juli 2023. I 
tiden frem til august indkøres anlæggene og 
der lægges is på banen.  

/Bent S. Kristensen  

 

Interessen for projektet er stor og kræver 
meget koordination mellem de forskellige 
sagkyndige. Her gennemgås plantegningerne 
på bestyrelsesmødet den 1/12. Hvis du har 
lyst til at følge med i arbejdet med den nye 
hal, kan du finde de nyeste dispositions-
forslag og tegninger, her:   

https://ekj-
my.sharepoint.com/personal/bsk_ekj_dk/_layout
s/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbsk%5Fe
kj%5Fdk%2FDocuments%2FIsbanevej%2FDisposit
ionsforslag 
 

/Bent S. Kristensen  

Ishockey på Christianshavn 
 
En smuk og kold søndag morgen kl. 8.00 
mødtes U9 og spillede udendørs 
træningskamp på Broens Skøjtebane. ”Hvad 
er nu det?” holdet fik mange nysgerrige 
blikke, og flere tog billeder. Ny 
turistattraktion?   /Louise Puggaard 



 

 
 

Styr på Holdsport? 
 
På glis.dk under ”klubsider” finder du en 
vejledning til Holdsport lige til at downloade. 
Vi kan også afholde små kurser, hvis der er 
behov og interesse. /Bent S. Kristensen. 
 

 
 
 
 
 
 

Ny til ishockey 
 
”Ny til ishockey” er en opdateret vejledning 
til de mange nye spillere og forældre, som 
naturligt har mange spørgsmål og som de 
”gamle” helt har glemt er rart at vide som 
helt ny i klubben. Vejledningen er enkelt 
opbygget med spørgsmål og svar, så læseren 
hurtigt kan finde svar. Vejledningen er 
klubbens helt egen og et supplement til 
”Forældrehåndbogen” fra Dansk Ishockey 
Union, som udleveres til alle nye forældre. 
Samlet er de tænkt som aflastning af vores 
trænere og holdledere, som kan støtte sig op 
ad vejledningen og invitere nye til at læse 
dem. ”Ny til ishockey” bliver lagt op på glis.dk 
og vil løbende blive opdateret. Hvert hold kan 
have forskellige måder at organisere sig på, 
så den er som sagt kun vejledende. Teksten 
er skrevet er Louise Puggaard med input fra 
Emil Bigler og Janus Karlsen redigeret af 
Anders Gerhardt. God læselyst!  
 

Rune Ørndrup - ny i bestyrelsen  
 
Rune har takket ja til at deltage i 
bestyrelsesarbejdet, og han skal primært 
arbejde med Ungdomsafdelingen, men også 
andre områder. Rune er meget velkommen, 
og vi glæder os til samarbejdet om de mange 
spændende opgaver. /Bestyrelsen. 

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. 


