
 

Nyhedsbrev, 2. januar 2022 
 
Kære alle,  
 
Godt nytår!  
 
Tusind tak til alle spillere, trænere, ledere og 
forældre for jeres indsats i året der gik.  
 

Ny isplan 
 
Mandag 3 januar starter istræningen igen på 
fuld styrke for alle hold. For at imødekomme 
udfordringer med manglende træning for 
nogle af vores ungdomshold, har vi fået lavet 
en ny isplan, der ligger tilgængelig på 
hjemmesiden. Den nye isplan skulle meget 
gerne sikre, at alle ungdomshold får lidt flere 
træningstimer i løbet af ugen. Som alle ved er 
klubben begrænset med antal ledige istimer 
da vi kun har én hal, som deles med 
Kunstskøjteløberne og Offentligt løb.  
 
Den ny isplan skal optimere istiden for 
ungdommen. Se den som et forsøg, som vi 
løbende vil evaluere på. Jeres træner og 
holdledere vil opdatere Holdsport mm om de 
nye tider. 
 

Corona har skabt udfordringer 
 
På trods af udfordringerne med Corona ser vi 
frem til det nye år med optimisme. Klubben 
mærker nedgang i kontingentindtægterne 
samt meget lille interesse fra sponsorerne til 
at bidrage. Alligevel kan vi på grund af 

Corona-tilskud holde klubben kørende på 
næsten helt normal vis. Det er dog fortsat 
nødvendigt at kontingentet betales, så husk 
at betale kontingent! 
 
Vores ungdomsafdeling er rekordstor og om 
1½ år flytter vi 100 meter til vores nye 
skøjtehal. Det er også glædeligt, at interessen 
for vores sport vokser, så der er mange gode 
grunde til at se lyst på fremtiden.  
 
OL og VM med dansk deltagelse 
 

 
 
I februar begynder vinter OL. Landsholdene 
for både mænd og kvinder deltager for første 
gang og helt sensationelt.  
 

 
 
At Danmark, som en lille ishockey nation, har 
kvalificeret sig til OL og skal spille mod de 



 
største nationer i verden, er en kæmpe 
sensation, der skaber positiv omtale overalt, 
hvor sportsinteresserede mødes.  
 
Til maj deltager herrerne i VM i Helsinki og 
kvinderne er værter for VM som altså spilles 
på dansk grund i august. 
   
Det betyder også, at vi ser positivt på 
muligheden for fortsat at kunne tiltrække nye 
spillere, trænere og ledere som gerne vil 
hjælpe med at løfte sporten.  
 
Faktuelt har vores satsning på pigeishockey 
medført, at klubben nu tæller flere end 50 
piger og kvinder. 
    
 

 
 

Generalforsamling 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i april 
måned. Datoen vil snart ligge klar så vi kan melde 
den ud. 

Styr på datoerne? 
På Unionens hjemmeside ishockey.dk kan du 
finde vigtige datoer om klubmøder, turneringer 

og landskampe m.m.  Find kalenderen under 
nyheder/kalender. 

 

 

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. 


