Til Brugerstyrelsen for idrætsanlæg i Gladsaxe.

Både kunstløber foreningen og ishockeyforeningen vil gerne søge om istid i april måned. Klubberne havde
tænkt sig, at bruge nogle weekender til, at lave lidt større stævner og cups end det vi føler, vi kan tillade os
over for hinanden og vores hold i den normale sæson. Ligeledes ville vi i ishockey begynde introduktionen
af næste års hold, så vi bedre kan fastholde børnene, når de ved hvilke hold de spiller på og hvem der er
deres trænere.
Nu er det imidlertid kommet derhen, at Dansk ishockey Union for, at opretholde deres aktivitetsniveau på
diverse Unions/landshold, samt status på niveau i bedste rækker for landshold, har brug for mere istid i
løbet af sæsonen. Her har man så valgt, at forlænge de forskellige turneringsafslutninger til hen i april
måned. Det betyder for Gladsaxe ishockey, at såfremt vi igen skulle spille os i en semi- eller finale, så spilles
de afgørende kampe først i april. Da vi normalt ikke har istid der, skal vi derfor søge om, at få forlænget
sæsonen med is til mindst d.15. april, så vi har mulighed for, at forsvare vort mesterskab på hjemmebane,
hvis det kommer så vidt. Og bedømt ud fra de foreløbige runders resultater, er der stor sandsynlighed, for
at det sker.
Men da begge foreninger jo havde den tanke, at søge istid i hele april, vil der med et slutspil ikke være
mange ledige weekends til vores lidt større stævner/cups i de 15 dage, der søges til evt. slutspil. Derfor
søger vi hele april, så der blive mindst en weekend til hver klub. Skulle ishockey mod forventning ikke spille
sig i semifinalen eller finalen, vil det med en bevilling af istid i hele måneden gavne de 2 klubber meget og
derfor vigtigt, at vi får den ekstra tid bevilliget.
Man kan vælge, at se ansøgninger som en helhed, eller som 2 adskilte ansøgninger:
1: Ansøgning af istid til 15. april grundet slutspil i 1. division ishockey, hvor de to klubber må bruge isen,
som træningstid på de tidspunkter, der svarer til de normale træningstider, dog med undtagelse for de
kampe, der skal spilles i slutspillet. Ligeledes skal man jo forstå, at der er mulighed for kommunen, at
opretholde offentligt løb og dermed indtjening.
2: Ansøgning om istid i hele april, så slutspil kan spilles, klubberne kan træne og lave stævner/cups også
selvom der ikke bliver tale om slutspil hele vejen igennem for ishockey. Også her er der selvfølgelig
mulighed for, at holde offentligt løb med indtjening.
På klubbernes vegne
Michael Stougaard

