
 

Nyhedsbrev nr. 7, april 2021 
 
Kære alle, 
 
På grund af de nuværende Corona restriktioner 
får vi desværre vi ikke mere istid i skøjtehallen 
inden udløbet af denne sæson. Som vi fortalte i 
sidste nyhedsbrev, så forsøgte vi at overtale 
kommunen til en forlængelse, men fik desværre 
afslag.  
  
I stedet for is monteres der gulv i hallen inden 
længe, som kan anvendes til rullehockey og andre 
sjove aktiviteter. Så snart gulvet er lagt, vender vi 
tilbage med yderligere information. 
 
Til gengæld fik vi bevilget opstart af den ny sæson 
allerede den 1. august af kommunen. Det 
betyder, at vi kan starte 14 dage før normalt, 
hvor vi forhåbentlig kan mødes igen på is under 
mere normale omstændigheder 😊  
 

Breaking news !!! 
 

Fra Gladsaxe Kommune har klubben netop 
modtaget denne friske nyhed.  

”Genåbning af alle udendørsforeningsaktiviteter 
12. april 2021 
  
Kære foreninger i Gladsaxe 
  
Smittetallene i Gladsaxe er faldet ganske 
betydeligt. Derfor kan vi med stor glæde fortælle, 
at I på mandag den 12. april igen kan åbne for 
jeres udendørsforenings-aktiviteter på alle skoler 
og SFO’er og deres udendørsarealer herunder 
skolegårde. Dermed bortfalder også den 
generelle opfordring til alle foreninger i Gladsaxe 
om at lukke ned for aktiviteterne. 

  
Vi beklager den sene udmelding, men vi har 
været nødt til at afvente Styrelsen for 
Patientsikkerheds vurdering, som vi netop har 
modtaget. 
  
Der er ingen garantier, men vi håber, vi kan holde 
fast i det nuværende, lave smittetal i kommunen, 
så vi har set den sidste nedlukning”, slutter altså 
e-mailen fra Gladsaxe Kommune afdeling for 
Kultur- Fritid og Idræt, som vi har modtaget 
fredag eftermiddag. 
  

Kåring af vindere fra sæson 
2019/2020 
 
Som tidligere meddelt har vi fra klubbens side 
ikke glemt at kåre vinderne af de eftertragtede 
pokaler fra sidste sæson 2019/2020. Vi er super 
glade over at vi her for første gang kan 
offentliggøre oversigten over vinderne fra 
sæsonen sidste år.  
Kæmpe stort tillykke til alle vinderne! 
 
Selvfølgelig er der også pokaler for indeværende 
sæson, men de bliver først afsløret til  
genåbningsfesten     
 



 

 
U9 
  
Årets Kammerat: Isaiah O. Hilaire 
Årets Pointsluger: Victor Florentz 
Årets Spiller: Mathilda Thestrup Hansen 
  
U11: 
  
Årets Kammerat: Malve Køhler 
Årets Pointsluger: Victor Florentz 
Årets Spiller: William Svan 
  
U13: 
  
Årets Kammerat: Mathilde Florentz 
Årets Pointsluger: Casey Silverman 
Årets Spiller: Ariya Jahan Sharif 
  
U15: 
  
Årets Kammerat: Alexander Håkansson 
Årets Pointsluger: Victor Møgelvang 
Årets Spiller: Nickolai McPherran 
Årets Fighter: Noah Kejser 
  
U17: 
  
Årets Spiller: Nicklas Håkansson 
  
Årets Målmand: Konrad Knak-Nielsen – U9 

 Del nyheder 
 

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


