
 

Nyhedsbrev nr. 4, februar 2021 
 
Kære alle, 
 
Sportsklubber og foreninger åbner gradvist fra 
mandag 1. marts. Desværre må indendørs sport, 
og derfor ishockey, vente lidt endnu, og 
foreløbigt til efter påske. Påsken falder i år fra 
mandag 29. marts - søndag 4. april. Mere 
information følger, så snart vi ved mere om hvilke 
retningslinjer Gladsaxe Kommune kommer med 
på grundlag af regeringens udmelding.  
 
Hvis Gladsaxe Kommune følger reglen om 25 
personer ved udendørs aktiviteter, vil der komme 
rigtig godt gang i off-ice træning. 
 

Sund økonomi 
 
Corona nedlukningerne medførte i 2020 
væsentlige tab af omsætning i kiosken samt 
sponsorindtægter. Der har også været en del 
udmeldelser som heldigvis er opvejet af den 
massive rekrutteringsindsats i 2020. 
 
Klubben har søgt og fået en mindre del af tabet 
dækket via Corona hjælpepakkerne. Men det er 
primært på grund af klubbens sunde økonomi og 
det forhold, at klubbens medlemmer har betalt 
medlemskontingentet for sidste halvdel af 
sæsonen der gør, at det ikke vil få alvorlige 
konsekvenser for Gladsaxe Ishockey. 
Det på trods af, at det har været vanskeligt at få 
træningerne til at forløbe som de plejer. 
 
Det betyder at der fortsat vil være økonomi til at 
realisere de meget spændende og planlagte 
aktiviteter i 2021, som vi glæder os til at fortælle 
meget om i de kommende uger. 
  
 

 

GLADSommer 2021 

 

 

Sommerferien kan synes laaangt væk lige nu, 
men klubben har også søgt om ekstra åbent i 
sommerferien, så vi kan deltage i GLADSommer 
2021, som er kommunens tilbud til alle skolebørn 
om at prøve de forskellige klubtilbud.  

Lige nu gennemfører kommunen en ”bruger-
undersøgelse” på Facebook, hvor alle borgere 
kan stemme på en sport eller komme med 
forslag.  

Hvis du også synes Gladsaxe Ishockey selvfølgelig 
skal med i kommunens tilbud i 2021, så stem på 
klubben sådan her: Gå ind på Facebook, og skriv 
”Gladsaxe kommune” i søgefeltet, og skriv 
”ishockey” i kommentarfeltet.  Eller følg linket 
her: 
https://www.facebook.com/gladsaxekommune/p
hotos/a.278258335551689/4043450389032446/   

Satsning på pigeishockey 
 
Vi besluttede i forrige sæson at satse mere på 
damer/piger. Derfor tilmeldte vi et damehold i 2. 
division. Vi har til holdet, lavet en aftale, om lån 
af spillere i Amar for, at de kan udvikle sig og 
hjælpe os. Det gik over al forventning. Vi slog 
begge de seneste mange års vindere fra Herlev og 



 
Hvidovre. Vi fik tilgang af piger, som enten havde 
været væk fra ishockey, eller som kom fra andre 
klubber. Desværre satte Corona en stopper for 
det.  

Pigeprojektet 
Klubben blev tilmeldt DIU´s store satsning på 
pigeishockey, hvor man blandt andet, skulle 
etablere et U.13 pigehold. Det fik vi gjort. Og har 
siden spillet kampe med gode resultater. Også 
her samarbejder vi med Amar og giver de unge 
piger mulighed for at udvikle sig. 
 
Der er kommet nye piger til klubben i alle aldre, 
så det er glædeligt. Vi håber nu på, at vi kan 
komme på is og, at sæsonen forlænges, så vi igen 
kan træne og spille kampe. Men sikkert er det, at 
vi kører videre med disse projekter.  

Del nyheder 
Har I nyheder som I vil dele med de 350 
klubmedlemmer og familier, så send et par linjer 
til info@glis.dk  

 

 

 

 

 

 

  

 


