
 

Nyhedsbrev nr. 11, juni 2021 
 
Kære alle,  
 
Det er skønt at opleve en masse aktivitet i 
klubben igen ovenpå en trist periode med 
Corona.  

VM Hygge i klubben 
VM i ishockey for herrer er netop slut og 
landsholdet kæmpede flot. Vi slog endda 
Svensken!  

Danmarks kampe blev vist i klublokalet og børn 
og voksne kunne nyde kampene med syv 
arrangementer i klublokalet med hotdog, pizza og 
burger samt off-ice aktiviteter i pauserne.  

 

Startskuddet var en særbevilling fra Danmarks 
Idrætsforbund, som vi fik besked om den 12. maj.  

Den 31. maj havde klubben gennemført hele syv 
”VM Hygge” arrangementer for 150 medlemmer 
og familier. Imponerende!  

Stor tak til Flo & Co. Katrine, Daniel, Louise og 
Rune for at afholde arrangementet på kort tid og 
til Anders for at koordinere. I er for seje. 

De 17 andre ishockey-klubber fik samme tilbud, 
men ingen nåede vores niveau, så tag den!  

Stor tak til Christina Benn fra Danmarks Ishockey 
Union som igen støttede klubben.  

Ny omgang VM hygge til august? 
Vi håber at fortsætte den gode stime af hygge 
arrangementer i klubben.  

I slutningen af august spiller damelandsholdet 
VM og herrerne spiller OL Kvalifikation. Det bliver 
spændende.  

Alle med en festarrangør i maven eller har sjove 
idéer er velkomne. Kontakt Louise Puggard på 20 
90 51 07 ell. louisepuggaard@protonmail.com. 

Way to go! 
 

 

Arrangementet indeholdt mange sjove indslag 
skud på mål med fartmåler, hønseskidning og 
lotteri. 

Emil hér fik en fin tatovering med GLIS-logo - 
hvad ellers?  Bare rolig mor og far, den går af i 
vask 😊   

 



 

Generalforsamling  
Husk Generalforsamlingen onsdag den 16. juni kl. 
19.00 i klublokalet.  

Breaking: Nyt damehold i 1. div 
Om få dage lancerer klubben en vaskeægte 
nyhed, som bestyrelsen har arbejdet på et stykke 
tid, og som vi er både glade og stolte over at 
kunne præsentere for jer. 

Fra den ny sæson stiller Gladsaxe Ishockey med 
et damehold i kvindeligaen, og tager dermed et 
vigtigt skridt opad.  

 

Det er det gode pionerarbejde for ”Pigeishockey”, 
som er begyndt i klubben for nogle år siden af 
Michael Stougaard som nu bærer frugt. 
Det glæder vi os til at fortælle meget mere om i 
næste nummer.  

Ny skøjteslibemaskine  
Vores nye slibemaskine fra svenske ProSharp, er 
installeret og klar til brug. På grund af 
nedlukningen har vi ikke haft den store glæde af 
den, men det bliver der forhåbentligt lavet om på 
fra næste sæson.  

 

 
Slibemaskinen er nok markedets nemmeste at 
betjene, men som alt andet mekanik, skal man 
lige lære at tænde og slukke for den.  
 
Vi er så småt gået i gang med at uddanne 
materialefolk på de forskellige hold. Vi regner 
med at 2-3 på hvert hold, læres op til at bruge 
slibemaskinen.  
 
Klubben har fået støtte til medfinansiering af 
købet fra DIF’s Sommerpulje, mange tak! 
 

Hjælp spillerne med at stå skarpt  
 
Hvis der er forældre eller andre, som vil hjælpe 
deres respektive hold med skøjteslibning, kan 
Henning Meier kontaktes på 35 53 37 48 for 
aftale om slibekursus. 

Genåbningsfest 14. august 2021 
 
Fra mandag 2. august har vi is i hallen og 
forventer at klubben kan arrangere en fest uden 
restriktioner og 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.   


