
 

Nyhedsbrev nr. 8, april 2021 
 
Kære alle, 
 
Bestyrelse og rekrutteringsudvalget holdt møde 
den 21. april. Vi har planlagt en række aktiviteter, 
som vi håber I vil tage godt imod.  
 
Gulvet i hallen er nu lagt i hallen. 5 mand har 
arbejdet 100 timer på at lægge gulvet, så stor tak 
til Kenneth Hansen, Henning Meier, John Brenaa, 
Rune Ørndrup og Mikael Florentz.    
 

 
 
Holdene er begyndt på sommertræningen. Følg 
med på Holdsport og se træningstiderne og 
anden relevant information. 

Genåbningsfest udskydes 
 
Vi udskyder genåbningsfesten fra onsdag den 5. 
maj til lørdag 14. august fordi forsamlings-
restriktionerne fortsat er en begrænsning, som 
driller. Til gengæld har vi is i hallen fra mandag 2. 
august og forventer, at klubben herefter kan 
arrangere en fest med god samvittighed.   
 
Hvis du har lyst til at være med i Festudvalget 
eller har gode forslag, er du velkommen til at 
kontakte bestyrelsessupleant Katrine Rotne på tlf. 
28 86 22 11 eller mail til info@glis.dk. 

Gladsommer2021 
 
Gladsommer er kommunens tilbud til alle 
skolebørn om at prøve forskellige sportsgrene i 
sommerferien.  
 
Arrangementet er en rigtig god mulighed for at 
rekruttere nye medlemmer fra 0. – 5. klassetrin 
som erstatning for de medlemmer, som klubben 
måske har mistet efter den lange nedluknings-
pause.  
 
Klubben inviterer derfor piger og drenge i alderen 
4-12 år til en smagsprøve på vores fantastiske 
sport mandag 2. august og onsdag 4. august fra 
kl. 8.30 – 12.15.  
 
Klubben stiller gratis låneudstyr til rådighed og 
det koster ikke noget at deltage. Ligesom forrige 
år gennemfører vi selv kampagnen.  
 
I den forbindelse får vi brug for ”modeller” og 
statister til en reklamevideo. Det får I mere at 
vide om i næste nummer. 
 

 
 



 

Kan du undvære et par timer? 
 
Til at gennemføre kampagnen får vi brug for 
hjælp fra trænere og yngre spillere på isen 
(instruktører), som har lyst til at give en hånd 
med. Instruktører får løn fra kommunen med 133 
kr. per time over 18 år eller 118 kr. under.  
 
Da nybegyndere har brug for lidt ekstra 
opmærksomhed, får vi også brug for frivillige 
forældre eller spillere til at hjælpe børnene i 
udstyret på de to dage.  
 
Hvis du kan undvære et par timer, bedes du 
kontakte Louise Puggard på 20 90 51 07 e-mail 
louisepuggaard@protonmail.com. 

Camp i uge 31  
 
Klubben har også planer om at gennemføre 
træninger og camps for vores egne medlemmer i 
starten af august.  
 
Michael Stougaard er koordinator på opgaven og 
du er velkommen til at kontakte ham på tlf. 26 70 
00 70 eller mail stougaard.michael@gmail.com. 

Tak til Herlev Kommune og 
Ishockey! 
 
Klubben har fået ispas fra Herlev i løbet af 
sommerferien.  
 
Tidspunkterne er fredag fra 19.15-20.45 samt 
lørdag fra 18.45-19.45 og går til U.11 og U.13.   
 
Tak for det gode samarbejde 😊  
 
 
 
 

Del nyheder 
 

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


