
 

Nyhedsbrev nr. 5, marts 2021 
 
Kære alle, 
 
Jubii, alle ungdomshold er kommet i gang med 
udendørstræning. 
 

 
 
klubben genåbnede mandag 1. marts og alle 
ungdomshold kom i gang i løbet at ugen.  
 
Her er det U7 som startede op i søndags kl. 10.00.  
Børnene var glade for at se vennerne og få noget 
motion, mens forældrene fik en varm kop kaffe 
og en hyggelig sludder 
   

 
 

Hvornår kommer vi på is?  
 
Det er rart, at vi igen kan samles og dyrke vores 
sport op til 25 personer udendørs. Desværre må 
indendørs sport vente lidt endnu, og foreløbigt til 
efter påske.  
 
Med en fortsat god udvikling i smittetal er 
genåbning før påske også en mulighed. Det er 
altså fornuftigt med en helgardering i år.  
 
Påsken er fra mandag 29. marts - søndag 4. april. 
 
Som vi fortalte i Nyhedsbrev nr. 3, så er klubben i 
dialog med kommunen om forlængelse, så isen 
ikke tages af fra 31. marts, som den plejer. 
 
Vi fremrykker sæson 2021/2022 med start 
allerede fra 1. april med forlænget 
sommertræning, med mindre det altså lykkes at 
få forlænget tiden med is på banen. 
 
Hvis isen bliver taget af, vil rullehockeygulvet 
blive lagt på, lige så hurtigt som Corona 
situationen tillader det. 

Book en tid til rullehockey 
 
Nu er der åbnet op for udendørs træning for 
klubbens medlemmer. Ikke kun for ungdom, men 
også seniorer. Det betyder, at alle hold har 
mulighed for at booke en tid på rulle 
hockeybanen. Man kan ikke bare gå derned og 
træne. Man risikerer, at der er optaget eller et 
nyt hold kommer midt i det hele, og har bestilt 
banen. Holdene booker sig ind, også hold, som 
intet har med Ishockey, at gøre. Spillerne behøver 
ikke bruge rulleskøjter, man kan sagtens spille 
noget floorball.  
 



 

Olds er også velkomne 😊  
 
Kære OB-hold. I kan også booke rullehockey 
banen og træne lidt, hvis I savner fællesskab. I må 
være op til 25 til en træning. Der er ingen 
mulighed for omklædningsfaciliteter. Det foregår 
hjemmefra eller udendørs på stedet. Men I skal 
lige skrive en mail til Flo, eller Stougaard, hvis I vil 
have booket en tid.  
 
Vel mødt og god træning! 
 

Kåring og prisuddeling  
 

Nedlukningen satte desværre en stopper for den 
sædvanlige afslutning på sæsonen i 2019/2020, 
og uddeling af priser på de enkelte hold. Men 
spillerne skal ikke snydes for en afslutning, hvor 
der blandt andet deles pokal og hyldest ud til de 
enkelte hold og dem, som fortjener ekstra ros og 
hyldest. 
 
I får snart mere at vide om, hvornår vi regner 
med at kunne mødes under mere festlige forhold. 
 

Damerne træner igen 
 

Også damerne er gået i gang med off ice træning. 
Der er pænt fremmøde, pigerne går til den og 
gensynsglæden var stor.  

Det er en anelse køligt at træne udendørs i disse 
dage. Alligevel blev der trænet i fredags med 
forældre i baggrunden.  

Vi krydser fingre og håber vi snart kommer på is. 
Vi beder også vejrguderne om godt vejr, så vi ikke 
skal aflyse for meget udendørs træning. 

 

 

 

Om Corona  
 

Læs seneste nyt om den aktuelle Corona situation 
på klubbens hjemmeside www.glis.dk. Følg 
punktet ”Om klubben” / ”Coronasituationen lige 
nu i GLIS” 

 

Del nyheder 
 

Vi går lysere tider i møde, og vi glæder os til at 
komme med flere gode nyheder.  

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

 


