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Ansøgning til Hvidovre Kommunes sponsorpulje
Hvidovre Ishockey Klub ansøger hermed om at komme i betragtning til et kommunalt
sponsorat fra kommunens sponsorpulje.
Hvidovre Ishockey Klub er en aktiv klub med ca. 350 medlemmer. Klubben ser udøvernes tid
i klubben som “en rejse”, der går gennem 4 faser:
●
●
●
●

Introduktion (Begynder, U7 og U9)
Grundskolen (U11 og U13)
Talentudvikling (U15 og U17)
Eliteudvikling (U18 og U20) / (Dameholdet)

Undervejs på rejsen gennem faserne, tilpasser vi læringen af de mange færdigheder som
spillet kræver, til dér, hvor udøverne er. I HvIK har vi meget stor fokus på, at udøverne trives
og har en fortrinlig hockeyrejse og ønsker at blive i klubben så længe som muligt.
I HvIK har vi altid hold tilmeldt alle ungdomsrækker under DIU fra U7 – U20 (1. og 2.
division), så vi på den vis kan sikre, at alle har mulighed for at være med, under
forudsætning og hensyntagen til den enkeltes færdigheder og ambitioner.
En kendt udfordring i både ishockey og mange andre sportsgrene er dog, at overgangen fra
folkeskolen til ungdomsuddannelserne er et kritisk tidspunkt for de unge mennesker. Hvor
skole og sport var et fint match i folkeskolen giver det en lang række udfordringer når
grundskolen udskiftes med en ungdomsuddannelse.
For at gøre denne overgang lettere og imødegå frafald fra enten sport eller uddannelse har
Hvidovre Ishockey Klub i denne ansøgning beskrevet to initiativer, som foreningen håber at
Hvidovre Kommune finder interessant at støtte.
Som dokumentation for Hvidovre Ishockey Klubs målrettede arbejde med både bredde og
elite er der til denne ansøgning vedhæftet dels D
en blå Transformation,som beskriver
klubbens overordnede tanker, der ligger til grund for vores handlinger i dagligdagen samt
klubbens ansøgning til 
Elite2650,som beskriver klubbens elitearbejde og de foreløbige
resultater heraf.

Beskrivelse af Hvidovre Ishockey Klubs udviklingsprojekter:
Overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne er et kritisk tidspunkt for de unge
mennesker. Hvor skole og sport var et fint match i folkeskolen giver det en lang række
udfordringer når grundskolen udskiftes med en ungdomsuddannelse.
For at imødegå at de unge mennesker enten dropper deres sport  eller deres uddannelse 
skitserer Hvidovre Ishockey Klub her to udviklingsprojekter:
Samarbejde med Brøndby Idrætsefterskole
Det behøver nok ikke en længere redegørelse at beskrive de mange gode grunde der kan
være til at tage på efterskole. Argumenterne er mange både personligt, socialt og fagligt.
Man får oplevelser og venskaber for livet og man bliver sandsynligvis mere afklaret med,
hvad der skal ske efter grundskolen. Alle disse argumenter er på ingen måde uvæsentlige,
når det handler om at mindske frafaldet fra ungdomsuddannelserne.
For unge mennesker, som spiller fodbold, håndbold, dyrker gymnastik osv. er der mange
muligheder for at kombinere efterskole med deres idræt. Men for ishockeyspillere er
mulighederne meget begrænset. Pt er der kun én efterskole (Vojens) som tilbyder ishockey
på linje for drenge og ingen efterskoler har et tilbud for piger.
Da der er et åbenlyst potentiale for en ishockeylinje for både drenge og piger har Hvidovre
Ishockey Klub og Brøndby Idrætsefterskole planer om at indgå et samarbejde. Eleverne på
den potentielle ishockeylinje vil således gå på Brøndby Idrætsefterskole, hvor skolen skaber
rammerne for, at alle skolens elever sikres en faglig optimal undervisning, med naturligt
udgangspunkt i den enkelte elevs særlige kompetencer og forudsætninger. Skolen fokuserer
på elevernes udvikling som hele mennesker som grundlaget for trivsel og livsglæde i
fællesskab med andre. Skolen giver ligeledes eleverne mulighed for at dyrke deres idræt på
så højt niveau som muligt samtidig med at de deltager i efterskolens daglige liv. Og det er
her Hvidovre Ishockey Klub kommer ind i billedet. Eleverne på ishockeylinjen skal nemlig
dels spille på hold i Hvidovre Ishockey Klub samt deltage i morgentræningen i klubben.
Hvidovre Ishockey Klub har imidlertid ikke midler til at bekoste en træner til at varetage
denne funktion, hvorfor vi håber at kommunens sponsorpulje kan se værdien i at blive
associeret med dette innovative tiltag.

Samarbejde med Rødovre Gymnasium
Blandt unge mennesker fra Hvidovre Kommune, som vælger at tage en
ungdomsuddannelse på STX, vælger en relativ stor del at gå på Rødovre Gymnasium.
Rødovre Gymnasium har fra skoleåret 2016/2017 søsat et helt nyt tilbud, hvor der bliver
langt bedre mulighed for at kombinere uddannelse og eliteidræt.
Hvis du har en sportslig godkendelse fra Team Danmark har du som elev en række gode
muligheder for at kombinere elitesport og uddannelse. Men ligger du i segmentet lige under,
er det straks mere vanskeligt. Her er eliteklassen på Rødovre Gymnasium en oplagt

mulighed, da de også rummer lokale elever, som dyrker idræt på højt niveau. Eliteklasserne
på Rødovre Gymnasium tilbyder følgende:
●
●
●
●
●

skemalagt morgentræning tirsdag og torsdag
fleksible muligheder for frihed til vigtige kampe, stævner og træningslejre
muligheder for ekstraundervisning
mulighed for hjælp af en ”study buddy” fra samme klasse
eliteidrætselever vejledes ift. at tackle særlige udfordringer i deres dobbeltkarriere,
bl.a. valg, fravalg og fokusering

Hvidovre Ishockey Klub har allerede været i god dialog med Rødovre Gymnasium (ved
vicerektor og idrætsleder Preben Kærsgaard Philipson og idrætsklassekoordinator Olaf
Eller), og kan sagtens se et stort potentiale i et samarbejde. Men hvis Hvidovre Ishockey
Klub skal kunne yde et kvalificeret tilbud til denne nye studieretning kræver det mere af
klubben end vi pt selv kan bekoste. For eksempel er der i uddannelsestilbuddet skemalagt
morgentræning tirsdag og torsdag. Hvis Hvidovre Ishockey Klub skal kunne tilbyde
morgentræning for disse elever vil vi have brug for at ansætte en træner der kan varetage
denne opgave.

Kommunens sponsorat vil specifikt gå til:
 aflønning af træner, som kan varetage morgentræningen (for både eliteelever på
Rødovre Gymnasium og Brøndby Idrætsefterskole) to dage om ugen
(4 timer om ugen i 30 uger)
 aflønning af kontaktperson, som skal være bindeled mellem uddannelse og forening.
Kontaktpersonens rolle er at bakke udøverne op i forhold til planlægning og
koordinering af deres aktiviteter i en travl hverdag  både elever på ovennævnte
skoletilbud og andre medlemmer, som har brug for hjælp og støtte.
Målsætning
Det er Hvidovre Ishockey Klubs klare målsætning fortsat at udvikle vores egne juniorspillere,
så klubben kan entrere Metalligaen med en stor stamme af Hvidovrespillere, og samtidig
have et talentudviklingshold i 1. division. Derfor er netop fastholdelse af medlemmerne i
sporten meget vigtig for klubben i de kommende 2 sæsoner. Vi har heldigvis mange dygtige
spillere, men vi skal gøre en stor indsats for dem, og hjælpe dem godt på vej med kunsten at
dyrke eliteidræt og samtidig komme godt igennem en ungdomsuddannelse  begge dele
gerne med toppræstation.
Gevinst for kommunen
Gevinsten for kommunen ved at støtte ovenstående udviklingstilbud vil dels være, at
kommunen kan associeres med to innovative projekter, som målrettet adresserer
udfordringen med ungdomsfrafald, samt at kommunen gennem støtten giver kommunens
unge to meget attraktive muligheder for at kombinere sport på højt niveau med en
ungdomsuddannelse. Der vil være et tilbud både til de unge, som har brug for et 9. eller 10.
klasses tilbud samt unge der er har valgt STX.

Sponsoratet
● gennemførelse af de to projekter inkl. ansættelse af træner og kontaktperson
● 2 reklamepladser i isen i opvisningshallen
● reklameskilt i opvisningshallen (300 cm. x 53 cm) placeret på endevæggen
● bannerreklame i venstre side af klubbens hjemmeside www.hvik.dk
● eksponering på klubbens livestream under 1. divisionskampene (vises på skærmene
i klubrummet/loungen samt derhjemme i stuerne).
● omtale af sponsoraftalen på klubbens facebookside
● omtale af sponsoraftalen på klubbens hjemmeside
Ansøgt beløb
Profilering samt gennemførsel af ovenstående projekter
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