
 

Nyhedsbrev, 2. februar 2022 
 
Kære alle,  
 
I februar kan vi se frem til masser af aktivitet, 
medieomtale og spotlys på vores sport. 

OL-kampagnen 
 
Vinter OL starter 4. februar og slutter den 20. 
februar med historisk deltagelse af både det 
danske kvindelandhold og herrelandshold.  
For at udnytte medieomtalen gennemfører vi 
sammen med de øvrige klubber og DIU en 
OL-kampagne, som skal øge kendskabet til 
sporten og skaffe nye medlemmer.  
 

 
 
Gladsaxe Ishockey inviterer børn i alderen 4-9 
år med forældre til gratis prøvetime i 
vinterferien tirsdag 15/2 og onsdag 16/2 fra 
kl. 9.00-10.45 og søndag 20/2 fra kl. 11.00 -
13.00. Kampagnen omfatter plakater, video, 
pressemeddelelser, digitale annoncer, 
informationsbrochurer og ”merchandise”.  
  
Rekrutteringskampagnerne finansieres af 
Danmarks Ishockey Union og af klubben. 
 

Danmarks Idrætsforbund har finansieret 
indkøb af 20 begyndersæt og låneudstyr, tak! 
 
Der er også god ishockey på programmet for 
de voksne. Alle som har lyst, er velkomne til 
forhåbentlig spændende hjemmekampe i 
løbet af februar. Entré er gratis og der 
serveres forfriskninger i kiosken til rimelige 
priser. 

Gladsaxe BearsQ mod Herning  

Hvis du vil se ishockey for kvinder, er der god 
mulighed søndag 6. februar i Gladsaxe 
Skøjtehal kl. 10.50. Her tager Gladsaxe Bears 
imod Herning i kvindeligaen. 
 

 

Challenge cup og 1. division 
 
Med en 6-5 sejr over Hvidovre kort før jul 
sluttede Gladsaxe Ishockey øverst og 1. 
divisionsholdet vandt dermed retten til at 
spille semifinaler på hjemmebane.  
 
Kom og se den spændende semifinale, når 1. 
holdet spiller Challenge Cup i Gladsaxe 
Skøjtehal lørdag 5. februar kl. 18.45. 



 

Støt OL-kampagnen på Copenhill 
 

I dagene mandag, tirsdag og onsdag fra den 
7.-9. februar fra kl. 16.30-18.00 arrangerer 
DIU en event foran skisportsstedet Copenhill 
ved Amagerbakke, hvor DR’s OL-studie er 
placeret.  

 

Herfra sendes masser af ishockey og TV- 
dækning fra vinterlegene i Beijing. Danmarks 
Ishockey Union opstiller baner og 
standpladser, hvorfra alle spillere og frivillige 
fra klubben som har lyst, kan være med til at 
fortælle gæster og nysgerrige 
forbipasserende om vores fantastiske sport, 
og måske hjælpe med at uddele foldere og 
reklamegaver. Du behøver ikke komme alle 
tre dage, men gerne en halv time før til 
orientering - altså kl. 16.00.  

Alle fra Gladsaxe Ishockey opfordres til at 
komme og dele en unik oplevelse og give en 
hånd med på standene. Du bedes tilmelde 
dig senest to dage før dagen du forventer at 
deltage. Tilmeld dig på mail 
anders@superko.dk eller ring 53773099.  

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i 
april måned. Datoen vil snart ligge klar og 
herefter meldes ud.  

 

Generalforsamlingen er den højeste 
myndighed i klubben. Alle medlemmer 
indkaldes og vælger medlemmer til 
bestyrelsen.  

Bestyrelsen har ansvar for at bestyre klubben 
og fremlægger regnskab for forrige periode. 
Desuden fremlægger bestyrelsen en plan 
ledsaget af budget for den kommende 
periode.  

På grund af Corona har fremmødet været 
begrænset de seneste to år. Først i år er 
restriktionerne ophævet, og alle medlemmer 
opfordres derfor til at deltage i 
generalforsamlingen.  

 

 

 



 

Gladsaxedagen 27. august 2022 
 

 

Sommeren kan synes langt væk lige nu, men 
det er værd at skrive lørdag 27. august ind i 
kalender allerede nu.  

Efter to år med aflysninger på grund af 
Corona er Gladsaxe Kommune optimistiske, 
og - med alle mulige forbehold - fastsat 
Gladsaxe Dagen til afholdelse denne dag.  

Gladsaxe Ishockey har gennem årene vist 
klubben flot frem, og klubben bliver igen i år 
inviteret til formøde i løbet af marts/april. 

Alle i klubben bedes notere datoen allerede 
nu, og meget gerne diskutere erfaringerne 
fra tidligere år samt klubbens deltagelse i år.   

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.  

 

Du har også mulighed for at indlæse 
datoerne helt automatisk i din Outlook 
kalender. 

 

Indberetning af medlemstal 
 
I januar indberetter sportsforeninger 
medlemstal til Danmarks Idrætsforbund. Alle 
sportsinteresserede er spændte på, hvordan 
Corona nedlukningerne har påvirket 
medlemstallene. Som indendørs og fysisk 
sport har ishockeyklubberne været hårdest 
ramt af restriktionerne.  
 
Gladsaxe Ishockey har også mærket 
udmeldelser, men på grund af en fin 
medlemstilgang fra rekruttering går antallet 
af udmeldelser og indmeldelser ”lige op”.  

 

Del nyheder 
 

Har I tips, nyheder eller sjove fotos, som I vil 
dele med de 300 klubmedlemmer og familier, 
så send et par linjer til Bent på info@glis.dk. 


