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Nyhedsbrev 2021
Så er isen taget af og sommertræningen er godt i gang på alle hold.
Det har som altid været et travlt forår, der selvfølgelig har været meget præget af Covid19. Der har
været mange udmeldinger både fra de højere instanser herunder kommunen/DIU. Det har betydet
kortsigtede planer, ændringer i sidste øjeblik og alt det der dermed følger. Vi har i bestyrelsen
bestræbt os på at videregive informationen så hurtigt som muligt, hvilket har betydet et stort flow af
information. Men trods Covid19, sker der fortsat en masse i HvIK, som I kan læse mere om nedenfor.
Generalforsamling
Den 2. juni afholdt vi generalforsamling, desværre var der kun et lille fremmøde. De fremmødte kunne
bl.a. høre om vores nye 5-årige aftale vi har indgået med Warrior/REX Hockey. En lukrativ aftale, der
gør os til den første klub i Danmark, der indgår aftale med Warrior. Warrior er stor i bl.a. Sverige og
Tyskland og de ønsker også at komme ordentligt ind på det Danske marked og vi har derfor kunne
lave en ekstra god aftale. Alle detaljer vil ikke blive gennemgået, men de vigtigste punkter gennemgås
nedenfor.
•
•
•
•

Alle medlemmer får 10 % rabat på alt (undtagelse er dog Black Friday og andre lignede
event/tilbud).
Vi er forpligtet til at købe alt træningstøj mm gennem REX, hvilket har været et ønske fra flere
hold.
Aftalen dækker både 1. division og Kvinde 1, der dermed er forpligtet til at spille med Warrior
stav/handsker/hjelm. Aftalen indhold for spillerne på disse hold vil blive gennemgået på holdet.
Warrior/REX vil være til stede i forbindelse med vores opstart på sæsonen, så går du og
påtænker at købe nyt udstyr, så afvent at de kommer ud til os – de vil der komme med særlig
gode tilbud.

Der blev på generalforsamlingen valgt et nyt medlem ind i bestyrelsen Morten Bluhme Pedersen,
samtidig overgår Thomas Hesselberg som næstformand idet Martin Albeck takker af. Det samme
valgte Gil Bjørn Mathiesen og Charlotte Nielsen er valgt som ny kasserer. Bestyrelsen vil gerne takke
Martin og Gil for deres store arbejdsindsats.
Der blev desværre ikke valgt nogle nye suppleanter og bestyrelsen vil gerne opfordre alle der kunne
være interesseret i at få indblik i, hvad bestyrelsesarbejde består af, til at melde sig. Vi har brug for al
den hjælp der kan tilbydes, også selv om det kun er til små opgaver.
Referat vil snarest være tilgængelig under medlemslogin på hjemmesiden.

Afholdelse af VM-dage
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Da vi endelig fik lov til at komme på is igen, lykkedes det at afholde VM dage
for U7-U13. VM dage – hvor DIU bl.a. har givet tilskud til etablering af fanzone.
Veteranerne trådte endnu engang til og hjalp med at få afviklet dagene, hvor
der blev set kampe, trænet, hygget og grillet. Tak til de mange frivillige, der var
med til at få arrangementerne stablet på benene, trods den korte frist.

Sponsorer
Ny samarbejdspartner for de næste 5 år er REX HOCKEY og WARRIOR udstyr J
Vi etablerer en POP up shop i HvIK torsdag den 15/7 mellem 16:00 og 20:00 i Vippen. Her kommer
REX HOCKEY og udstiller udstyr til syn og køb, med stærke priser til HvIK medlemmerne. Vi satser
på at der bliver mulighed for en pølse på grillen og mulighed for at sige god sommer til alle.
Samtidig bliver der prøvedag for trænere og hold, der gerne vil prøve/bestille sæt – mere herom via
Hold Sport.
Det er vist ingen hemmelighed at HvIK har brug for sponsorer, for at vi kan fungere som klub, men
Covid19 har også her, spillet en stor rolle pga. den usikkerhed, der er opstået. Heldigvis har
initiativrige forældre fra U11 meldt sig til et sponsorudvalg, hvor der arbejdes på at få lavet
salgsmateriale, kontakte nuværende og potentielle nye sponsorer. Arbejdet er utrolig vigtigt for
klubbens økonomi og sidder du inde med ideer, lysten til at deltage/hjælpe så hold dig endelig ikke
tilbage. Der er brug for al den hjælp, der kan skaffes. Kontakt Morten Bluhme bluhmem@gmail.com
hvis du kan give en hånd, har ideer og lign.
Spar Nord, som er ny aktiv bank i Hvidovre har lavet en ekstra uddeling af fondsmidler og ud af 54
ansøgninger fik 10 tildelt penge – heriblandt Hvidovre Ishockey Klub.
Samarbejde med eksterne interessenter
Samarbejdet med Hvidovre Kommune kører som udgangspunkt godt og vi forsøger at være til stede
når klubrepræsentanter inviteres til diverse møder. Vi har fået tildelt midler fra kommunen elite- og
talentpulje så vi kan understøtte arbejdet med at udvikle klubbens spillere.
Skøjteklubben er en stor konkurrent til brug af isfladen, men samarbejdet kører fint, med fleksibilitet og
viljen til at give og tage lidt, når det kræves. Et super vigtigt samarbejde, vi forsøger at holde fast i.
Bestyrelsen forsøger også at være repræsenteret når DIU indkalder til møde, for derigennem at gøre
vores indflydelse gældende. Vi er blandt andet valgt som 3. bedste ’løve-klub’ – noget vi da satser på
at kunne gøre bedre i den kommende sæson. Tak til alle som hjælper til og stiller op, hver gang vi
laver aktiviteter, kommer med nye initiativer/ideer, for at rekruttere nye spillere.

Skabsleje
Vi er på grund af Thomas’ ihærdige arbejde klar til at starte op allerede nu med arbejdet omkring
skabsfordeling.
Så hvis du ikke allerede har udfyldt vores skabsleje formular, så benyt nedenstående link:
https://forms.gle/PrCVWpeq8Vyz2TqP6
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Hvis du har haft skab i forrige sæson, kan du vælge dit nuværende skabsnummer, enten som
deleskab eller metalskab. Dette er vigtigt hvis man vil have samme skab igen.
Hvis du skal have modregnet skabslejen i fx. trænerløn - tilmeld dig med 'Efter skriftlig aftale med
bestyrelsen (træner godtgørelse)', hvor pris er '0 kr.'
VIGTIGT: Hvis man har et skab og man ikke ønsker det til næste sæson, skal det være tømt inden 30.
juni 2021! Hvis man ikke får det tømt, tømmer vi skabet og stiller udstyret i vores lej isen rum, dog
uden ansvar for opbevaringen. Derfor tøm skabet inden vi gør det, da det er på eget ansvar at få
hentet sit udstyret.
Samtidig vil vi gerne gøre klart at alle - også målmænd betaler skabsleje. Målmænd får selvfølgelig
adgang til større skab, så deres udstyr kan være der.
Kontingent
Vi er så heldige at Christian (U13) + Tommas (U7) i fællesskab har tilbudt at overtage kontingentdelen, en opgave der ellers har ligget hos bestyrelsen. Et godt eksempel på en opgave, der kan/skal
løftes af hænder udenfor bestyrelsen.

Holdsport
Med stor hjælp og opbakning fra alle holdlederne er de fleste hold ved at være klar på holdsport og
flere hold har allerede taget holdsport i brug i forbindelse med sommertræningen. Som tidligere
udmeldt kommer bl.a. kontingentopkrævning fremadrettet til at foregå herigennem, og mere
kommunikation fra bestyrelsen vil også ske herigennem. Vi håber, I alle vil være tålmodige, vi skal alle
lige lære systemet at kende, og der vil ske fejl undervejs. Har du problemer med holdsport, så tag fat i
holdlederen. Husk at til-/fra-meld jer, så trænerne har et retvisende billede at planlægge træning ud
fra.
Ny hvik.dk
Det er vigtigt at alle holdledere vedligeholder deres hold på holdsport, for om meget kort tid vil vi
introducere ny hvik.dk, som bliver integreret med holdsport og ikke mindst holdene.
Så spiller informationer som årgang efter efternavnet + spillernummer evt. skabsnummer er i gang
med at blive opdateret. Ligeledes også velkomstteksten på alle hold er i gang med at bliver opdateret.

Banko
Vi har endelig fået lov til at afholde banko igen og første bankoaften blev afholdt mandag den 7. juni.
Det er super hyggeligt og overskuddet går til klubben, så kom endelig og spil med, del budskabet,
meld dig som hjælper og/eller indhent præmier. Banko afholdes hver den 1. tirsdag i måneden.

Warrier - opstartscamp
Som noget nyt deles vores opstartscamp over 2 weekender, nemlig i uge 33 og 34. Der arbejdes med
at få mere klub-aktivitet ind, dvs. oplevelser/events mm på tværs af holdene. Der er oprettet en
arbejdsgruppe på FB https://www.facebook.com/groups/484206475988826 meld gerne ind, der er
mange opgaver, stor som små der skal løses, både før og under campen. Kender du måske en, der
gerne vil sponsorere, så kontakt Thomas Hesselberg på thesselberg@gmail.com.
for at høre om pris/muligheder mm.
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Aktiv sommer/rekruttering
Det lykkedes, i sidste øjeblik, at komme med i Hvidovre kommunes tilbud til alle skoleelever om en
Aktiv Sommer. Vi deltog også sidste år, med god hjælp fra veteranerne, og vi har selvfølgelig
optimeret i forhold til de tilbagemeldinger, vi har fået og forventer også at køre lidt mere annoncering
ved siden af, så vi kan få isen fyldt med kommende ishockey-stjerner. Generelt har vi i bestyrelsen
stort fokus på rekruttering som det i den grad lykkedes med lige inden Covid19 satte en stopper for
det også. Et område vi ikke kan få succes med uden kræfter fra de frivillige, og der skal lyde stor tak til
alle der giver en hånd med. Uden Marianne, Martin og Veteranerne var vi næppe nået dertil, hvor vi er
i dag. Der er styr på alt det administrative, vi får positive tilbagemeldinger og der er afsat fast
rekruttering-istid af i isplanen. Det har selvfølgelig krævet en masse koordinering, planlægning,
tilpasning etc., men er et bevis på, at med en god indsats fra flere, er det muligt at komme i mål. Vi
håber på et år, hvor rigtig mange vil lægge vejen forbi Hvidovre Ishockey for at finde ud af, hvor
fantastisk en sport det er.

