
News - August 2020 
Nyhedsbrevet for August er klar. 
 
Efter en del måneder hvor aktiviteten desværre har været noget mindre pga. Covid-19, er vi 
heldigvis ved at være godt i gang igen med ishockey. Alt er dog ikke helt som det plejer at 
være og der er en række retningslinjer fra myndighederne/DIU som skal følges.  
Vi sender løbende information rundt til holdene samt opdaterer herningik.dk vedr. 
retningslinjer i forbindelse med Covid-19. 
 
Vi vil naturligvis gerne have input til nyhedsbrev fra medlemmerne, så skriv endelig noget 
tekst og tag nogle billeder til næste nyhedsbrev i forbindelse med eksempelvis: 

- Turneringer 
- Samlinger og landshold 
- Kampe 
- Sociale arrangementer 
- … 

 
Send tekst og billeder til Chris (cd@herningik.dk). 

Is - Hal 2 
Der er ved at blive installeret nye lamper i loftet i hal 2, hvilket gør at vi først forventer hallen 
er klar til træning i uge 37/38. 

Velkommen til de nye i TK og velkommen til Elmo 
Talent- og eliteklasserne er igen startet op med 
morgentræning 2 til 3 gange i ugen. 
Morgentræning består både af istræning samt 
fys-træning. 
Igen i år er der kommet en del nye 1. års U15 
spillere til. 
På isen om morgenen er blandt andet klubbens nye 
U15/U20/EK træner Elmo Aittola som er kommet 
rigtig godt i gang. 
Den fysiske træning varetages af Martin Andersen 
og Morten Andersen som begge er uddannede 
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fysioterapeuter og også er inde omkring landsholdene. 

Dommere 
I forbindelse med ungdomskampe for U7-U13 er der hver sæson mange kampe som skal 
dækkes ind af dommere, hvilket Herning Ishockey Klub er ansvarlig for. For de ældre 
årgange, er det DIU som sikrer dommere. 
Nye TAK/U15 spillere deltagere hvert år i et dommerkursus, som giver dem kompetencerne 
til at dømme ungdomskampe, og så vidt det er muligt, trækker vi på dem til at dømme 
kampene. 
De seneste par sæsoner har vi i perioder haft svært ved at skaffe det nødvendige antal 
dommere, specielt i de weekender hvor eksempelvis U15/U17 spiller og derfor skal vi have 
rekrutteret nogle flere dommere, til at dømme ungdomskampene. 
Derfor vil vi opfordre forældre, ledere, osv. til at deltage i dommerkurset her i efteråret. Dato 
vil blive annonceret på herning.dk. Eneste forudsætning er naturligvis man kan stå på skøjter 
:-) 
Udover at hjælpe til med at kampene kan afvikles, vil man desuden kunne tjene lidt penge, 
som evt.kan gå til hold-kassen for det enkelte hold. 
Er du interesseret så send en mail til Chris (cd@herningik.dk). 

Sponsorer 
Det kræver store økonomiske midler at drive en forening som Herning Ishockey Klub med 
rigtig mange aktiviteter i løbet af sæsonen, 2 hockey haller, bred trænerstab inkl. 
fuldtidstrænere, egne busser, osv. 
Derfor skal der også mange penge i kassen for at sikre en sund økonomi. For fortsat at 
kunne holde kontinenterne på et fornuftigt niveau, skal der også  mange sponsorkroner til. 
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I øjeblikket udgør sponsorater omkring 30% af indtægterne, hvilket vi skal fortsætte med. 
For at det kan lykkes har vi brug for alles hjælp 

 
Læs mere om sponsor og sponsorkontrakt (desuden vedhæftet bagerst i dette nyhedsbrev): 
http://herningik.dk/hik/documents/sponsor.pdf 
 
Pris - Trøjesponsor: http://herningik.dk/hik/documents/Sponsorpriser.pdf 
Pris - Hovedsponsor:http://herningik.dk/hik/documents/HoldSponsorpriser.pdf 
 
Har i spørgsmål vedr. sponsorater eller evt. har kontakter/ideer til større aftaler såsom hold 
sponsorer, så kontakt en af de tre fra sponsorudvalget. 
 

Jens Ruders (jru@herningik.dk) 
J.P. (jp@herningik.dk) 
Jesper Hansen (jh@herningik.dk) 

Afslutningsfest/Standerhejsning 
Disse to aktiviteter som skulle afholdes i henholdsvis foråret og sensommeren, blev 
desværre ikke til noget. 
Vi vil som aflsutning på den netop startede sæson, forhåbentlig være i stand til at 
gennemføre afslutningsfesten. 
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ATK 2.0 (Aldersrelateret træningskoncept) 
Dansk Ishockey Union har i foråret offentliggjort ATK 2.0 som er en opdateret version af det 
Aldersrelateret træningskoncept (ATK), som vi har arbejdet med i en del år efterhånden. 
ATK beskriver hvordan man udvikler spillere i dansk ishockey, med udgangspunkt i deres 
alder og niveau. 

 
 
ATK 2.0 kan findes på nedenstående link og kan med fordel læses/skimmes af både spillere 
og forældre, for at få en bedre forståelse for måden vi træner og udvikler spillere på: 
http://ishockey.dk/wp-content/uploads/2020/03/ATK-den-danske-stil-2.0.pdf 

Forældrehåndbog 
Med sparring fra DIU’s klubber samt inspiration fra USA Hockey lancerer DU en 
forældrehåndbog. Formålet med forældrehåndbogen er at gøre det nemt at være ny 
ishockey forælder. Håndbogen indeholder emner som fair play og respekt, hvorfor vi træner 
aldersrelateret og meget mere, der er nyttig information som ny i ishockey. 
Find forældrehåndbogen her: 
http://ishockey.dk/wp-content/uploads/2020/02/08985-For%C3%A6ldreh%C3%A5ndbogen-
Danmarks-Ishockey-Union.pdf 
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Landsholds & Unionshold 

U18 Piger landsholdssamling 
I weekenden 15.-16. august deltog 6 piger til U18 
landsholdssamling: 

Mie Sandberg 
Malou Lehmann 
Louise Frandsen 
Frederikke Andersen 
Cecilie Damgaard 
Natascha Jakobsen 

U18 landsholdsudtagelse 
Følgende spillere er udtaget til U18 landsholdet: 

Enzo Kornum 
Anil Özbay 
Mikko Lønne Sørensen 

Nye kamptrøjer 
Det var planen at sæsonen 2019/2020 skulle spilles med nye kamptrøjer, men pga. 
problemer med en leverandør, blev det desværre udskudt. 
Der er valgt en ny leverandør og de nye trøjer vil snart være klar, således vi også kan få syet 
sponsorer på til den kommende sæson. 



Ny måltavle i hal 1 
Der er ved at blive installeret ny “grafisk” måltavle i hal 1, som er brugermæssigt anderledes 
og der vil derfor blive udarbejdet en simpel brugermanual som vil blive lagt på herning.dk. 
Desuden vil der blive afholdt et mini-kursus hvor vi desuden vil gennemgå GameStat for nye 
bruger. Dato for dette følger senere. 



 


