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Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje
Der søges om tilskud til at køre anden halvdel af deltagelsen i DamEttan 1.div. syd i Sverige færdig.
I Danmark har der de seneste mange år kun været Herlev, der har kunnet udfordre Hvidovres kvinder.
Og selv efter vi i starten af denne sæson har mistet 10 spillere fra førsteholdet, heriblandt flere
landsholdsspillere har Hvidovre Ishockey Klub vist, at vi kan dygtiggøre de unge spillere, så vi igen
er de bedste på landsplan. Med sejren over Herlev i denne uge på 5-1 viste holdet, at Hvidovre
Ishockey Klub er der, hvor tingene sker.
Kampen blev i øvrigt streamet med det største set-up til en dansk kvinde klubkamp nogen sinde. 6
kameraer, interviewzone, direkte kommentering og opfølgning i studie, alt sammen i samarbejde med
uddannelsesinstitutionen NEXT og Zibrasport, som leverede platformen som kampen blev sendt på.
I linket kan kampen mod Herlev genses, med højdepunkter. http://player2dev.zibra.dk/dywzsyt5

Hvidovres bynavn er igennem kvindeishockeyen bredt kendt i svenske, mellemeuropæiske og danske
ishockeykredse for at levere høj klasse på kvindesiden og det vil vi gerne blive ved med, se historie på
IIHFs webside her http://webarchive.iihf.com/home-of-hockey/news/newssingleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12460&cHash=b75508d8efbe9b7b5a9d47df3b06d07f.
Vil vi udvikle vores spillere, skal de ud og spille kampe, og det kommer vi kun ved at deltage i
turneringer i udlandet. Her er kampene af en tilpas høj kvalitet og antal, så vi kan få planlagt en god
turnering.
DIU og DIF har valgt kvindeishockeyen som satsningsområde, det har vi for længst set i Hvidovre
Ishockey Klub. Vi vil gerne fastholde førerpositionen i Danmark og fortsat dominere dansk
kvindeishockey. Vi kan ikke nøjes med at spille mod Herlev 4-8 gange hen over sæsonen, og så
forvente at vi får seværdigt ishockey i højt tempo ,der kan kaste landsholdsspillere af sig og fange
tilskuernes interesse. Vi er tvunget til at kigge udover landegrænser, for at få kvalificeret modstand i
den mængde, som det kræver at udvikle spillere.
Europa eller Sverige, vi har erfaringer fra begge dele gennem de sidste sæsoner og det er klart
turneringen i Sydsverige der ligger bedst til klubbens spillere. Transporten er overkommelig, der er
færre weekendture (fre-man) og flere endagesture.

Men det er også her den tunge post kommer ind i blilledet. Det er de samlede omkostninger til at
deltage i turneringen, som har været vanskeligt at finde sponsormidler til at dække.
Årsagen er, at siden Fighters fik råderet over alle ophæng af sponsorer i hallen mv., har klubben været
afskåret fra at kunne hente penge ind den vej. Vi lavede et gennemarbejdet oplæg med en
sponsortavle ophængt ved indgangen til hallen. Den blev også pillet ned efter kun en ½ sæson, fordi
folkene bag Fighters ikke ville afgive noget plads til Hvidovre Ishockey Klub.
Og når jeg er lang tid om at komme frem til sagens kerne er det fordi, at busomkostningerne til
kampene i Sverige er de altoverskyggende i budgettet.
Vi har i anden halvdel af sæsonen 18/19, 11 kampe tilbage, heraf 5 udekampe + 1
træningskamp i Ljungby, mens der er landsholdsaktivitet.

Budget for anden halvdel af sæsonen 18/19:
Turneringsdeltagelse ½ sæson DamEttan Sverige

4.200,00 kr

Busudgifter 5 udekampe I gennemsnit 11.000 pr tur. Incl bro.

55.000,00 kr.

Fortæring efter kamp 100 kr. pr spiller ved 20 spillere, 5 ture

10.000,00 kr

Fortæring under kamp saft/frugt/nødder mm. ved 11 kampe

3.300,00 kr

Bus I forbindelse med træningskamp (deler den med Herlev)

4.500,00 kr.

Fortæring efter kamp I Trojas cafeteria 80 kr. pr. person 15 personer

1.200,00 kr.

Fortæring under kamp saft/frugt/nødder mm.
Samlet budget for anden halvdel af sæsonen i DamEttan

300,00 kr.
78.500,00 Kr

På alle ture gælder, at spillerne selv sørger for mad på vej ud/op og at maksbeløbet for mad efter
kampen er 100, kr., alt udover dette betaler spillerne selv for.
Vi har omtrentligt samme budget for første halvdel af sæsonen, som pt. er blevet dækket ind af et
sponsorsalg på 55.000,00 kr. og et tilskud fra klubben på 25.000 kr.
Budget for øvrige danske turneringer Kvinder Øst turneringen, Puljeturneringer, DM-kvalifikation
og DM-finaler udgør 70-90.000,00 kr, heri er der to turneringer med overnatninger i to weekender.
Generhverver Hvidovre Ishockey Klub reklamerettighederne til hal 1, som der også ligger en
ansøgning om, vil det fremadrettet være muligt for klubben, selv at finde en større andel af
finansiering for de sportslige ambitioner og elitesatsningen.

Vi håber på velvilje og opbakning til den langsigtet elitesatsning for de regerende danske mestre
Hvidovres kvinder, som gennem de seneste sæsoner har leveret fem Danmarksmesterskaber, heraf fire
på stribesiden 2013 og bidraget til at Danmark har en så lovende fremtid indenfor kvindeishockeyen.
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