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Sommertræning  
 
Rullehockeygulvet er lagt i hallen og 
sommertræningen er i fuld gang. Sæsonstart 
på is ventes mandag 15. august.  
 

Skudtræning shoot2score med 
Henrik Børner 
 

Søndag den 12. juni fra kl. 13:30 og resten af 
eftermiddagen vil Henrik Børner i hold af 12 
afholde skudtræning for vores ungdoms-
spillere fra U11 - U17.  Alle er inviterede til 
deres tid på holdsport. Husk at tilmelde/ 
afmelde i god tid, så vi kan udnytte tiden 
bedst muligt. Vi ser frem til nogle gode timer 
i hallen hvor spillere og trænere kan få 
udbygget deres viden og evner til at skyde.  
Træningen vil være en kombination af teori 
og øvelser i hallen.  

 

Generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling blev afholdt 26. 
april 2022 kl. 19.00 i klublokalet.  
 
På mødet blev regnskabet godkendt og 
bestyrelsen aflagde sin beretning. Året 2021 
var igen ramt af Corona, som klubben dog er 
kommet fint igennem.  
 
Generelt er både økonomien og fremtids-
udsigterne gode.  
 
 

 
 
Foto: Formand Henrik Klinkvort gennemgår 
dagsorden og bestyrelsens beretning. 
Derudover Linda Marie Bonner, Claus 
Eberhardt, Jan Lynge, Rune Ørndrup og Bent 
S. Kristensen. 
 
Bestyrelsen blev genvalgt med tilføjelse af 
Christian Nielsen og Emil Bigler. Rune 
Ørndrup er ny ungdomsformand. 
 



 

Gladsaxe Dagen lørdag 27. august 
 

Lørdagen den 27. august af holdes Gladsaxe-
dagen efter 2 års pause.  

Klubben har tilmeldt sig igen og de 
foregående år vist klubben flot frem med en 
hockey bane placeret midt på Søborg 
Hovedgade mellem Rådhuset og Buddinge 
Centeret.  

 

 
Foreningsaktiviteterne på Gladsaxedagen 
foregår fra kl. 13.00 til 17.00. Derefter 
fortsætter underholdningen. 
 
Det bliver sjovt, så husk at sæt kryds i 
kalenderen. Vi får brug for frivillige til at 
sætte bane op, tage imod børn som gerne vil 
spille og uddele foldere til besøgende med 

information om vores klub. Trænere og 
holdledere bedes tale sammen om, hvordan 
de ønsker at deltage. 

Invitation til ukrainske flygtninge 

 
Lørdag 20. august 2022 fra kl. 15.45-16.45 
inviterer klubben ukrainske flygtningebørn til 
at deltage i en prøvetræning. 
 
Klubben har spillere med Ukrainsk baggrund.  
Dima spiller på U7 og far Alexey har venligt 
tilbudt at hjælpe med oversættelse og at tage 
imod på dagen.   
   

 
 
Tak til trænere, holdledere og forældre, som 
bakker op om arrangementet.  
 
Initiativet er taget godt imod i Ukrainsk 
venskabsforening i Gladsaxe. Vi ved ikke om 
vi får besøg af 2 eller 10, men det vigtigste er, 
at vores børn og de ukrainske børn får en god 
dag sammen.      
 
Forældre som gerne vil hjælpe ukrainske 
børn i udstyr samt tage godt imod mødrene 
er meget velkomne. Mere information følger.  



 

Interview med Gladsaxe Radio 
 
Gladsaxe Radio bragte et 12 minutters langt 
interview med Jan Lynge fra klubbens 
bestyrelse, som handlede om livet i klubben 
og fremtidsudsigterne.  
 

 
 
Det er helt normalt at være nervøs, når man 
skal ”på” i medierne, men Jan svarede 
afslappet på journalistens mange spørgsmål, 
og gav et fint indtryk af klubben.  
 
Godt gået, og tak til Jan for at stille op. Du 
kan lytte til hele indslaget ved at følge dette 
link på youtube. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gBMiGH
m4eXY   
 

Verdensmesterskab på dansk grund 

Fra 26. august til 4. september afholdes VM 
for ishockey for kvinder på dansk grund, 
nærmere bestemt i Herning og 
Frederikshavn. 

I den forbindelse kommer der ekstra 
medieomtale, som vi gerne vil udnytte til at 
sætte fokus på ishockey for kvinder med 
tilbud om rekrutteringsdage og camps.  

I weekenden 3.-4. september har DIU 
placeret ”Ishockeyens Dag” for kvinder, og 
det planlægger vi også at afholde. 
 

Under vinterferiens tre rekrutteringsdage 
havde vi besøg af 68 børn, hvoraf de 23 var 
piger og 45 drenge, så vi har gode muligheder 
for at tiltrække flere piger i denne periode, 
som jo i øvrigt ligger lige op ad Gladsaxe 
Dagen 27. august. 

Danmarks Motionsuge i uge 41 
 

Fra 10.-16. oktober afholder Danmarks 
Idrætsforbund, DGI, Dansk Skoleidræt og 
Dansk Firmaidræt kampagnen ”Danmarks 
Motionsuge”. Begivenheden dækkes af DR og 
øvrige medier og kampagnen er tilbyder 
danskerne at prøve forskellige sportsgrene 
lokalt. Danmarks Ishockey union beslutter om 
kort tid i hvilken udstrækning klubberne 
deltager i Motionsugen sammenholdt med 
Ishockeyens Dag, der også er planlagt til 
oktober.  



 

Efterårets aktiviteter  
 

Generelt må vi sige, at klubben er i en gunstig 
situation og kan læne sig op ad flere store 
mediebegivenheder så som Gladsaxe Dagen, 
VM for kvinder på dansk grund, 
Motionsugen, Ishockeys Dag og efterårs-
ferien i uge 42, som traditionelt er en god 
kampagneuge.  

Klubben har gode muligheder for at komme 
godt fra start og gennemføre sæsonen med 
mange tilbud til både nye og eksisterende 
spillere samt forældrene. 

Alle ungdomshold bliver i den kommende tid 
spurgt om deres ønsker til rekruttering og 
istid i forbindelse med sæsonstart.  

Som alle ved deles istiden med 
Kunstskøjteløberne og den offentlige 
borgeradgang. Klubbens istid planlægges i 
tæt samarbejde mellem bestyrelse, 
istidskoordinator, rekrutteringsansvarlige og 
trænere samt koordineres med Dansk 
Ishockey Union og Gladsaxe Kommune.  

Vi planlægger istiden med en fornuftig 
balance, så alle tilbydes fair istid.       

Den ny skøjtehal  
 

Omlægningen af fjernvarmerørene i 
Isbanevej er nu færdig. Herefter skal der 
ændres afløb i vejen og efter det skal en 
hovedvandledning lægges om. Kommunen 
meddeler nu, at selve hal byggeriet vil blive 
påbegyndt til august.  

Del nyheder 
 

Har I tips, nyheder eller sjove fotos, som I vil 
dele med de 300 klubmedlemmer og familier, 
så send et par linjer til Bent på info@glis.dk. 


