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Dansk ishockey

fra pionerånd til
verdensklasse
Det hele begyndte for snart 100 år siden på Peblingesøen i
København. Anført af Danmarks første store ishockeynavn
og i dag medlem af ishockeysportens internationale Hall of
Fame, Jørgen Hviid, skøjtede de danske ishockeypionerer
rundt i dyst mod hinanden og dygtige svenske modstandere,
ofte tiljublet af tusinder af nysgerrige tilskuere.
Hviid og vennerne var ishockeyens danske fædre og foregangsmænd for en sport, der i dag er vokset til en moderne,
fremadskuende idrætsvirksomhed med fokus på både toptalent og bredde.
Milepælene har været mange: VM-turneringer på hjemmebane i Forum og Brøndbyhallen i 70’erne og 80’erne. Herrelandsholdets oprykning til den bedste VM-række i 2002 i
Ungarn. Det danske Miracle on Ice, sejren over USA i 2003, og
VM-kvartfinaler og dansk ishockeyeufori i 2010 i Tyskland og
2016 i Rusland.
U20-landsholdets tre kvartfinaler og femtepladsen ved VM i
2017 og senest kvindelandsholdets oprykning til Top Division
– VM for verdens 10 bedste nationer i 2019.
Dansk ishockey er i dag anerkendt over hele verden og slog
sig endnu en gang fast under VM på hjemmebane i 2018.
Her skabte Danmark en af de største og bedste globale
ishockeyfester nogensinde, og gaderne i Herning og København var fyldt med glade mennesker fra hele verden.
VM på hjemmebane var kulminationen på flere årtiers seriøst
og målrettet arbejde med ishockeysporten både sportsligt
og organisatorisk.

Det har betydet, at begge seniorlandshold i dag spiller med
blandt verdens absolut bedste nationer, og at ungdomslandsholdene også konkurrerer med topnationerne. Samtlige
landshold er organiseret på et topprofessionelt niveau og
med fokus på både sportslig fremgang, mental styrke, stærk
fysik og det hele menneske.
Dansk ishockey er ligeledes repræsenteret internationalt
på højeste organisatoriske niveau i IIHF (det internationale
ishockeyforbund), og dommere fra Danmark har i de seneste
sæsoner været repræsenteret blandt verdens allerbedste.
Antallet af aktive ishockeyspillere er i disse år stigende sæson
for sæson, og landets bedste række, Metal Ligaen, er et pro-
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fessionelt produkt af høj sportslig værdi med et unikt billetsystem, livlige tilskuere og en stærk portefølje af velgørende
aktioner til fordel for blandt andet Knæk Cancer, børnehospitaler og danske veteraner.
Dansk ishockey er på den måde vokset fra pionerånd til verdensklasse – administreret i Idrættens Hus i Brøndby – hvor
der dagligt udvikles på strategi og innovation i kampen for
at forblive blandt de allerbedste. Det gøres med dyder som
ydmyghed, menneskelig respekt, fighterånd og fællesskab.
Det er det, ishockeyen drejer sig om, og det er på den måde,
vi arbejder i dansk ishockey. Lige fra de mindste til de allerbedste.
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Metal Ligaen

Passionen er unik
Har du nogensinde tilbragt en fredag aften i en fyldt ishockeyhal? Du vil blive grebet med det samme. Af duften af
kulde, is, pølser og fadøl. Af skøjteklingernes karakteristiske
ridsen i isen. Af det entusiastiske publikum. Trommerne. Tilråbene. Festen. Spillernes fysiske nærkontakt. Deres ekvilibrisme på skøjter og deres slagskud.
Sådan har det været siden begyndelsen af 1960’erne, hvor
den danske ishockeyliga for første gang blev landsdækkende. Dengang var det i sne, kulde og regn på udendørs
isbaner, men stadig med samme appel til publikum. Én gang
ishockey, altid ishockey.
I dag hedder Danmarks bedste ishockeyliga Metal Ligaen.
Sne, kulde og regn er skiftet ud med moderne arenaer, hvor
siddepladser og ståpladser er blandet i en skøn forening. Her
er plads til både eksklusive VIP-arrangementer og en stående,
kold fadøl.
Metal Ligaen spiller i ni centrale ishockeyknudepunkter i
Danmark, der alle har hver sin særegne stemning og kultur.

Med Odense i midten, fem hold spredt ud over Jylland, to
hold i Københavnsområdet og et hold i Nordsjælland rammer Metal Ligaen hele landet og er et oplagt sted at dyrke
både lokale og regionale partnerskaber.
Efter Superligaen i fodbold er Metal Liga-kampene sammen
med kampene i herrernes håndboldliga de mest velbesøgte
herhjemme.
Holdene i Metal Ligaen spiller fra september til marts et
grundspil på mellem 40 og 50 kampe, og sæsonen kulminerer i foråret, hvor de otte bedste hold mødes i de legendariske bedst af syv-serier, hvor to hold mødes, indtil ét af
holdene har vundet fire kampe.
Intensiteten i bedst af syv-duellerne er knaldhård og slider aktørerne helt ud på den yderste tynde linje fysisk og
mentalt. Derfor er ishockeyslutspillet hvert eneste år en helt
speciel oplevelse at være en del af. Uanset om du er spiller,
træner, fan eller samarbejdspartner. Det går under huden.
Passionen er unik.

UNLIMITED – Metal Ligaens
billetrevolution
UNLIMITED er Metal Ligaens helt unikke billetsystem.
I stedet for det traditionelle sæsonkort køber man
abonnement til ”hjemmeholdets” kampe og betaler
et beløb hver måned, der giver kæmpe besparelser i
forhold til før.
Samtidig giver UNLIMITED-abonnementet adgang til
udebaneafsnittet og neutralzoner, når ens ”hjemmehold” er på udebane, men også til alle andre kampe,
selvom ens eget hold ikke spiller. Man får også adgang
til landskampe på hjemmebane efter først til mølleprincippet. Altså, UNLIMITED HOCKEY.
UNLIMITED er en sensationel nyskabelse i professionel
dansk sport. Det er historisk, at man kan købe sæsonkort på abonnement gældende til alle hockeyhaller.
UNLIMITED er et koncept, der demonstrerer det
enorme sammenhold i dansk ishockey. Vi konkurrerer
på isen, men løfter i flok i kulissen.

Metal Ligaen tager ansvar –
CSR i topklasse
Gennem de seneste mange sæsoner har Metal
Liga-klubber taget masser af socialt ansvar i nærområderne, som for eksempel:
• Besøg på børneafdelinger på de lokale hospitaler.
• Lyserød Lørdag til fordel for kampen mod brystkræft.
• Teddy Bear Toss.
• Movember – indsamling til kampen mod prostatakræft.
• Knæk Cancer-indsamlinger i flere klubber.
• Military Appreciation Night – indsamling til fordel
for veteraner.
I sæsonen 2019/20 samlede Metal Liga-klubberne over
én million kroner sammen til velgørende formål.
I 2020/21-sæsonen gik klubberne for første gang
sammen om en fælles indsats til fordel for Knæk Cancer-kampagnen. Trods COVID-19 smitte og dermed begrænsede muligheder for at samle ind, lykkedes det at
indsamle 609.013 kroner til kampen mod kræften. Pengene blev overrakt direkte på TV 2 lørdag 24. oktober
af Metal Ligaens kommercielle chef, Thomas Bjuring.
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Metal Liga-klubberne
SønderjyskE Ishockey holder til i Frøs Arena, ishockeymek-

Aalborg Pirates blev etableret i sæsonen 2012/13 som

kaet for hele den sønderjyske landsdel. Frøs Arena afløste
i 2011 det legendariske ”blikskur”, Vojens Skøjtehal, og på
trods af, at Frøs Arena tæller hele 5000 pladser, er det lykkedes at bevare intimiteten fra den gamle arena. SønderjyskE
har Danmarks mest entusiastiske supportere, der danner en
stående, lyseblå mur på hele den ene langside. Det er ikke
uden grund, at sønderjyderne kalder sig Danmarks bedste
publikum.

efterfølger for AaB Ishockey, og Pirates har derefter vokset
sig større år for år. I 2018 lykkedes det for Pirates at hente
DM-guldet til Aalborg for første gang siden 1981 (hvor det
daværende AaB vandt). Det skabte gigantisk eufori i den
nordjyske hovedstad, hvor ishockey bare er en fast del af
byens kultur. Først i den gamle hal i Samsøgade og siden i de
moderne rammer i Bentax Isarena, hvor byens ishockey har
holdt til siden 2007.

Hver gang, SønderjyskE scorer, svinger tilskuerne – såvel de
siddende som de stående – med de lyseblå halstørklæder.
Udsynet er fremragende overalt i arenaen, og VIP-faciliteterne i underetagen og skyboksene i toppen er af højeste
kaliber. SønderjyskE og forgængeren Vojens IK har ni danske
mesterskaber på kontoen, er en notorisk topklub og vandt i
sidste sæson Continental Cup, der er ishockeyens pendant til
fodboldens Europa League.

Aalborg Pirates har i den seneste håndfuld sæsoner opbygget en tilskuerskare på over 3000 fans pr. kamp i gennemsnit, og atmosfæren i Bentax Isarena er præget af en dejlig
blanding af underholdning på og uden for isen. Der er altid
gang i den i Bentax Isarena, hvor VIP-loungen gerne er fyldt
godt op, og hvor de trofaste fans spiser sammen i foyeren før
kampene. Aalborg vandt grundspillet i 2019/20 og var favorit
til DM-guld, inden sæsonen blev afbrudt i foråret 2020.

RODAHL
STILLADSER A/S

Rodahl Stilladser A/S
Sydholmen 12-14
DK-2650 Hvidovre
www.rodahl.dk
stillads@rodahl.dk
+45 70 26 70 87

HØJ SERVICE
OG PROFESSIONALISME
Med over 60 års erfaring er Rodahl Stilladser A/S fortsat byggebranchens
kvalitetsbevidste leverandør. Vi løser alle opgaver med afsæt i kundens specifikke
behov, og virksomheden beror på tre grundlæggende værdier; kvalitetsbevidsthed,
pålidelighed og høj faglighed.
Vores mål er at levere kvalitetsløsninger til enhver tid, og derfor besigtiger vi alle
opgaver, så vores kunder altid får professionel vejledning og den bedste løsning for
dem. Vi bestræber os desuden på at levere inden for 24 timer, give personlig betjening
og yde en høj service gennem hele processen. Med vores årelange erfaring er vi i stand
til at løse alle stilladsopgaver.
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10. marts 2019 åbnede Esbjerg Energy den nye udgave af
Granly Hockey Arena, klubbens hjemmebane. Det betyder,
at Esbjerg nu har topmoderne forhold for både sponsorer og
tilskuere. Den nye arena i Esbjerg er ganske enkelt en perle,
hvor man ser perfekt både fra øverste og nederste etage.
Byggeriet af tilskuerpladserne gør, at man føler sig tæt på
isen, uanset hvor man er i arenaen.

Rødovre Mighty Bulls er ishockeytradition på Vestegnen.
Forgængeren Rødovre Skøjte- og Ishockeyklub rykkede fra
den daværende 2. division op i landets bedste række i 1964,
og siden dengang har Rødovre altid haft en klub i landets
bedste række. Ingen anden dansk klub kan fremvise samme
flotte ”streak”, når det gælder om at være med i den bedste
division.

Esbjerg Energy brød en længere vestjysk mesterskabstørke i
2016 og 2017, hvor klubben vandt guld efter to fabelagtige
sæsoner og for første gang siden 2004. Over 4000 tilskuere
overværede de afgørende kampe i den gamle Granly Hockey
Arena og manifesterede dermed Esbjergs status som ishockeyby. Moderklubben Esbjerg IK var tilbage i 60’erne den
første jyske klub til for alvor at byde sjællænderne trods, og
stoltheden over hårdt arbejde og tradition er ikke at fornægte i den vestjyske hovedstad. Her kan og vil man sin ishockey.

Hjemmebanen Rødovre Centrum Arena fejrede 25-års jubilæum i februar 2020, men bringer stadig rigtig fine omgivelser
for både fans og sponsorer. Man ser godt over hele arenaen,
der på trods af over 3000 pladser også fremstår særdeles
intim. Det betyder, at Rødovre-fansene på gode dage skaber
en uforlignelig og helt særegen atmosfære. Det seneste DMguld kom i 1999, og hos Mighty Bulls higer man naturligvis
efter en gentagelse. Det er snart på tide med guld igen i Rødovre, der har opfostret adskillige store danske ishockeynavne
med Stanley Cup-vinderen Lars Eller i spidsen.

Metal Ligaen
•

Traditionel eksponering
(Tøj, bandereklame, isreklamer, etc.)

•
•
•

Digitale kampagner og aktivering
Hospitality / VIP
Events
(Branchedage, produktpræsentationer,
personale- og kundearrangementer, etc.)

Der er noget helt specielt over ishockeybyen Frederikshavn
og over Frederikshavn White Hawks. Danmarks nordligste by på landkortet over Metal Liga-klubber og ishockey
generelt lever og ånder for sporten. Her tænker og taler man
ishockey i døgnets 24 timer, og White Hawks er det ubestridte tophold i Frederikshavn, hvor der altid har været en stor
tradition for sport og idræt.
Frederikshavn White Hawks vandt Metal Final4 – pokalturneringen – i foråret 2020 og fejrede klubbens første pokal i to
årtier. De festede hele den nat i Frederikshavn, hvor en titel
var længe ventet for klubben, der næsten altid er en konstant
størrelse i toppen af tabellen. Den renoverede Nordjyske
Bank Arena byder både fans og VIP-gæster velkommen på en
sympatisk måde, og stemningen og atmosfæren har været
stigende i lydniveau de seneste sæsoner.
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Når Herning Blue Fox løber på isen, introduceres spillerne som en del af ”Danmarks mest vindende ishockeyklub”.
Midtjyderne har 16 gange DM-guld på kontoen og var op
gennem 90’erne og frem til det seneste mesterskab i 2012 en
kæmpe magtfaktor i toppen af dansk ishockey. Det er Herning stadig, og klubben higer efter mesterskab nummer 17.

Odense Bulldogs Odense Bulldogs er eneste fynske repræ-

Det gør midtjyderne foran et altid trofast publikum, der
støtter stærkt op både på hjemmebane og udebane. Herning
Blue Fox’ hjemmearena Kvik Hockey Arena blev renoveret
efter VM i Danmark i 2018, og det betyder, at midtjyderne i
dag byder både fans og sponsorer indenfor i topmoderne
og smukke rammer. Herning er sammen med Rødovre kendt
for at være landets største talentfabrikker i dansk ishockeyhistorie, og en stor del af de danske NHL-spillere stammer fra
Herning, hvor man arbejder ud fra mottoet ”Vilje slår teknik”.
Netop derfor har Herning altid været svær at danse med på
isen. Midtjyderne lægger sig ikke ned.

Fynboerne har altid stået for god stemning og fine fredagsfester omkring ishockey og, B-tribunen gynger gerne lystigt,
når de lokale Bulldogs leverer varen. Den fynske isarena
ligger smukt placeret midt i Idrætsparken omgivet af cykelbanen, bowlinghallen og Odenses to største fodboldstadioner, og der er altid hyggelig stemning omkring kampene, når
Bulldogs spiller på hjemmebane.

Rungsted Seier Capital har i de seneste sæsoner for alvor
fået genoprettet stoltheden og følelsen af at være topklub i
dansk ishockey. Uden for banen har klubben bygget et stort
og vedvarende netværk af partnere op, og klubben står solidt
plantet i Bitcoin Arena, hvor Rungsted i foråret 2019 kunne
fejre det første DM-guld i næsten 20 år. Faciliteterne i arenaen
er blevet kraftigt forbedret ved en renovering for nogle år
siden og fremstår nu både moderne og intime.

Herlev Eagles vokser sæson efter sæson på alle parametre

Rungsted var den første klub herhjemme, der allerede i
50’erne for alvor udfordrede dansk ishockeys ”founding
fathers” fra KSF. De to klubber konkurrerede hårdt om historiens første danske mesterskaber, og derfor er der en lang
og indgroet tradition for ishockey i Rungsted og Hørsholm.
Klubben er trods kriser altid kommet tilbage i toppen af
dansk ishockey og gennemlever lige nu en af de mest stabile
perioder i de seneste mange årtier.

sentant i dansk ishockey, og dermed også i Metal Ligaen,
hvor klubben har været repræsenteret i næsten 30 sæsoner i
træk. VinMedKant Arena er netop fyldt 20 år, men har stadig
dejlige faciliteter både for VIP’erne og for det almindelige
publikum.

Flere gange har Odense været tæt på det danske mesterskab
uden at ramme den sidste marginal i finaleserien, men fynboerne er nået til tops i kampen om den danske pokal.

og kvalificerede sig i sæsonen 2019-20 til semifinalen i en af
dansk ishockeys to store turneringer.
I Metal Final4, pokalturneringen, var det kun marginaler, der
skilte Herlev fra den første finaleplads siden 2003, hvor klubben også var i pokalfinalen. Herlev har ét dansk mesterskab i
historien – helt tilbage i 1984 – men angriber i disse år på alle
fronter. Ikke blot sportsligt, men også organisatorisk rykker
Herlev Eagles sig lige nu.
Atmosfæren i den intense Spar Nord Bank Arena er fremragende på de gode aftener, hvor et entusiastisk publikum pisker de sort-gule ørne frem på banen. Specielt de sjællandske
lokalopgør mod Rødovre og Rungsted er blevet nyklassikere,
der ofte spilles i en hektisk atmosfære.
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BO MED DEN SMUKKESTE UDSIGT
Hotel Norden ligger i naturskønne omgivelser med
direkte udsigt til Haderslev Dam og park og kun
hundrede meter fra byens centrum, hvor en hyggelig
gågade giver gode shopping-muligheder.

(min. 20 personer)

Hotellet tilbyder:
• Niveauopdelt restaurant
• Bar med loungemøbler
• Flere selskabs- og kursuslokaler
• Indendørs fællesareal
• Swimmingpool og massagerum
• Udendørsareal med hyggelig have og sydvendt
sommerterrasse mod Damparken.

Overnatning i delt dobbeltværelse inkl. morgenbuffet

Fra hotellets restaurant er der panoramaudsigt over
sø- og parkområdet.

Gruppepriser fra:

kr. 400,- pr. person

Overnatning i delt dobbeltværelse inkl. morgen- og
aftenbuffet

kr. 575,- pr. person

Hotel Norden råder over 68 værelser i forskellige størrelser. Vi har stor erfaring med besøg af sportsteams,
og vi ved derfor, hvad der er vigtigt, når man rejser
som gruppe. Vi udarbejder naturligvis individuelle
tilbud, så opholdet bliver lige, som I ønsker det.

Storegade 55 · 6100 Haderslev · Telefon: 7452 4030 · info@hotelnorden.dk · www.hotelnorden.dk
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Metal Final4
Fredag aften. Sidste weekend i januar 2020. Bentax Isarena
er ved at koge over. 5000 tilskuere i åndeløs spænding til
lokalbraget mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White
Hawks. Lokalrivaler i kamp om en finaleplads i Metal Final4,
ishockeyens pokalturnering. Atmosfæren er elektrisk, intens,
og kampen bølger frem og tilbage.
Det ender i straffeslag, ishockeyens ultimative mand til
mand-duel. Frederikshavn vinder, og på den måde kulminerer en festlig ishockeyfredag, hvor fans fra hele landet mødes
i god stemning.
Tidligere på dagen har Rungsted slået Herlev, og lørdag
eftermiddag vinder Frederikshavn over Rungsted i finalen.

Nordjyderne sikrer sig deres første danske titel af nogen slags
i 20 år. Tilskuerne græder af glæde, spillerne er i eufori, kysser
trofæet og tager det med hjem i bussen til en kæmpefest i
hjembyen lørdag aften.
Metal Final4-weekenden, hvor de fire bedste hold efter
16 spillerunder i Metal Ligaens grundspil mødes, er
socialt samvær på tværs af klubtilhørsforhold. Det er tre
knockout-kampe med garanteret spænding og et hav af
udenomsaktiviteter. I Aalborg i 2020 begyndte Metal Final4
med et storslået officielt pressemøde torsdag aften, hvor
samtlige fire hold deltog. Kampene var rammet ind af fest,
musik og spisning i foyeren, og stemningen var som de
foregående sæsoner helt fantastisk.
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Metal Final4
Intet kan slå en fyldt skøjtehal i højsæsonen i atmosfære, og det er lige nøjagtig, hvad Metal
Final4 byder på – ud over et sportsligt produkt af allerhøjeste kvalitet.
Metal Final4:
• En weekend i ishockeyens tegn med garanteret fuldt hus til hjemmeholdets semifinale
fredag aften.
• Garanteret intensitet i både semifinaler og i finalen.
• Mulighed for tv-eksponering. Samtlige kampe sendes direkte på TV 2 SPORT.
• VIP-muligheder både for hjemmeholdet og gæstende fans. Metal Final4 holdes altid i en af
landets største og bedste arenaer.
• En ny og stærk tradition i dansk ishockey. Begyndte i 2018, da isen til VM i Jyske Bank Boxen
i Herning skulle testes. Siden har det været en kæmpe succes.

FINAL4
•

Traditionel eksponering
(Tøj - og bandereklame, etc.)

•
•
•

Digitale kampagner og aktivering
Hospitality / VIP
Events
(Branchedage, produktpræsentationer,
personale- og kundearrangementer, etc.)
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Danmarks absolut største
ishockeyforretning og webshop

Fra nybegynder til professionel – vi har
udstyr til alle aldre og niveauer.
I Rexhockey finder du et stort udvalg af
næsten alle hockeymærker, herunder Bauer,
CCM, Warrior og True.
Kompetent vejledning med kunden i fokus.

Hvidsværmervej 165C • 2610 Rødovre • 44 61 10 33
www.rexhockey.com
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Herrelandsholdet

verdensklasse i to årtier
I 2018 kulminerede en strålende historie for det danske
herrelandshold i ishockey og dansk ishockey i det hele taget.
Herning og København stod for et strålende værtskab for VM
i ishockey, der blev rost af gæster fra hele verden.
Over en halv million tilskuere var på plads i de to flotte
arenaer, og der var fest, varme og glæde i hele maj i gaderne
omkring Royal Arena og i Hernings centrum. Det danske
landshold var et enkelt mål fra at nå den tredje kvartfinale,
siden Danmark for første gang blandede sig i flokken af verdens 16 bedste ishockeynationer. Sverige vandt finalen over
Schweiz foran 15.000 tilskuere i Royal Arena.
I 2025 gør Danmark det igen. Danmarks Ishockey Union har
sammen med Sverige sikret sig værtskabet for VM, der skal
deles på dansk og svensk jord. Det hører til sjældenhederne,
at en så lille ishockeynation som Danmark får et VM-værtskab, men det er en international anerkendelse – og godkendelse – af Danmark som ishockeynation i verdensklasse.
De danske landsholdsspillere har siden oprykningen til den
bedste VM-gruppe i 2003 altid være stærke ambassadører for
dansk sport og ishockey i almindelighed. Det er ærlige, flinke

og hårdtarbejdende sportsfolk med sved på panden og et
glimt i øjet.
I 2003 skabte Danmark for første gang overskrifter ved VM i
Finland. I den allerførste VM-kamp på højeste niveau vandt
Danmark 5-2 over USA. Syv år senere trådte Danmark for
første gang helt frem blandt verdens bedste, da det blev til
en kvartfinale ved VM i Tyskland. Den triumf blev gentaget
ved VM i Rusland seks år senere, i 2016. Danmark har siden
oprykningen formået at matche samtlige store nationer og
har vundet over giganter som Finland, Tjekkiet og USA og
spillet uafgjort mod Canada.
Kun point mod Sverige og Rusland mangler i samlingen, men
Danmark er for længst blevet en ishockeynation, som alle
tager alvorligt.
VM i ishockey er en årligt tilbagevendende begivenhed og et
af de store højdepunkter i ishockeysæsonen. Der spilles ofte
i store metropoler, og seertal og interesse er enorm. I 2018 i
Danmark blev der på verdensplan sendt 8.148 timers tv fra
VM på 345 forskellige tv-stationer i 45 lande. Det samlede
seertal blev opgjort til 1,24 milliarder, og over 1300 medier
skrev fra VM i Danmark.
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Det danske herrelandshold i ishockey:
• Deltog for første gang ved VM i Stockholm i 1949.
• Rykkede for første gang op blandt verdens næstbedste nationer i 1978.
• Rykkede for første gang op i VM’s topdivision i 2003.
• Har siden 2003 været fast bestanddel blandt verdens bedste
nationer.
• Har altid hundredvis af fans med til VM på udebane.
• Er folkeligt, imødekommende og hårdtarbejdende.
• Samtlige VM-kampe og de fleste testkampe har siden 2003
været transmitteret direkte i april og maj.

Herrelandsholdet
•

Traditionel eksponering
(Tøj - og bandereklame, isreklamer, etc.)

•
•
•

Digitale kampagner og aktivering

•

Partnerture VM og NHL

Hospitality / VIP
Events
(Branchedage, produktpræsentationer,
personale- og kundearrangementer, etc.)
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Danmarks Ishockey Unions foretrukne
leverandør af mad til landsholdene.
Lad os levere maden til dit næste
firmarrangement.

c/o Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446 • 2650 Hvidovre • Tlf.: 53 644 688
www.restauranthalvleg.dk
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NHL

Danske superstjerner i
verdens bedste liga
National Hockey League er verdens største ishockeyliga.
Drømmenes teater for enhver ishockeyknægt i Europa og
Nordamerika. En slags ishockeyens Champions League – bare
på daglig basis. Ligaen, hvor verdens bedste ishockeyspillere
samles i Nordamerikas flotteste arenaer og kæmper om Stanley Cup – det mest prestigefyldte ishockeytrofæ.
Lars Eller blev i 2018 den første dansker, der løftede Stanley
Cup. Han scorede det afgørende mål for Washington Capitals
i den sidste finalekamp. Han tog trofæet med hjem til Danmark og viste det frem i august 2018, og Lars Eller er en af 14
danske ishockeyspillere, der har optrådt i NHL, siden Frans
Nielsen debuterede for New York Islanders i 2007.
Både Frans Nielsen og Lars Eller er stadig aktive i dag og på
vej mod 1000 kampe i NHL. Frederik Andersen er målmand
for verdens største klub i Toronto, og Oliver Bjorkstrand og
Nikolaj Ehlers er ved at etablere sig som stjernespillere i hele
ligaen. Flere danske opkomlinge er på vej.
Flere af de danske spillere er superstjerner, millionærer og
feterede stjerner i deres hjembyer. De færdes dagligt blandt

verdens bedste med- og modspillere og præsterer hver uge
på ypperste verdensniveau.
De har givet dansk ishockey et ansigt på den største scene,
og de danske spillere er dybt respekterede for deres arbejdsindsats, træningsvillighed og ikke mindst deres ”boldøje” og
tekniske kunnen. For 15 år siden kendte stort set ingen til
Danmark i NHL – i dag kender alle den lille ishockeynation,
der med mellemrum stikker hovedet op blandt de helt store.
Fakta:
• Når Seattle træder ind i NHL 2021/22, rammer ligaen 32
hold og er på de største nordamerikanske markeder. De
32 hold er delt op i fire regionale divisioner.
• 14 danskere har optrådt i NHL. Frans Nielsen var den
første i 2007.
• To danskere har været i finalen om Stanley Cup. Lars Eller
vandt med Washington Capitals I 2018, Jannik Hansen
tabte med Vancouver Canucks i 2011.
• Tilskuertallene til kampene i NHL ligger gerne på mellem
15.000 og 20.000.
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Kvindelandsholdet

Stærke, nye ambassadører
for dansk ishockey
Det danske kvindelandshold er dansk ishockeys nyeste
stærke succeshistorie. Danmarks Ishockey Union har i de
seneste sæsoner satset stenhårdt på landsholdet og givet
spillerne optimale forhold. Antallet af træningssamlinger er
øget, staben af specialiserede trænere er blevet større for
at optimere taktikken, skarpheden og den fysiske træning,
ligesom professionalismen omkring holdet er steget markant
i jagten på sportslig succes. Spillerne har betalt tilbage med
øget fokus og hidtil uset træningsvilje.
Det betød, at en rutineret gruppe af spillere, kombineret med
friske unge kræfter – mange med stor erfaring fra Europas
bedste liga i Sverige – i foråret 2019 sikrede Danmark oprykning til VM’s bedste gruppe, der tæller 10 nationer.
Spillerne på kvindelandsholdet er ikke hvem som helst.
Topspillerne er markante i den bedste svenske liga, SDHL, og
i den næstbedste svenske række, Damallsvenskan. Flere af
spillerne markerer sig i nordamerikansk universitetsishockey,
som er en af de bedste ligaer i verden. Desuden har vi herhjemme fået en landsdækkende kvindeliga for første gang
nogensinde med begyndelse i sæsonen 2020/21.

For kvindelandsholdet er jagten på en fast plads blandt verdens 10-12 bedste nationer gået ind, og det samme er jagten
på en plads ved et af de kommende Vinter-OL.
Kvindelandsholdets spillere er stærke nye ambassadører for
dansk ishockey.
Fakta:
• I efteråret 2020 fik kvindelandsholdet for første gang
nogensinde point mod Sverige. Det blev til et nederlag på
3-4 efter overtid i landskampen i Sundsvall.
• Danmarks Ishockey Union satser hårdt på at løfte kvindeishockeyen i de kommende sæsoner. Både på øverste
niveau, men også i form af ny rekruttering af de yngre
årgange.
• Kvindelandsholdet skulle have optrådt ved VM i 2020 i Halifax i Canada, der blev aflyst på grund af COVID-19-pandemien. Debuten blandt verdens bedste har derfor
måttet vente.
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Kvindelandsholdet
•

Traditionel eksponering
(Tøj - og bandereklame, isreklamer, etc.)

•
•
•

Digitale kampagner og aktivering
Hospitality / VIP
Events
(Branchedage, produktpræsentationer,
personale- og kundearrangementer, etc.)
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Flid, hårdt arbejde og stærkt
Dansk Metal og ishockeysporten har store værdier tilfælles,
og partnerskabet mellem de to parter giver på den måde
både mening for Dansk Metals ledelse og de mange medlemmer, der benytter sig af Metal Ligaens tilbud, siger forbundsformand Claus Jensen. Her fortæller han om samarbejdet mellem Danmarks Ishockey Union og Dansk Metal.
På en solskinsdag i 2014 i Herlev lancerede Dansk Metal
og Danmarks Ishockey Union for første gang samarbejdet
mellem de to parter, der med et velplaceret slagskud straks
malede Danmarks bedste ishockeyliga i Dansk Metals flotte
blå farve og omdøbte ishockeyligaen til Metal Ligaen.
I dag er Metal Ligaen et velkendt og velrenommeret begreb
i den danske idræts- og sportsverden, og Dansk Metal er
dansk ishockeys mest værdifulde samarbejdspartner og
hovedsponsor.
- Ishockey er en vigtig sportsgren i Danmark, og rigtig
mange af vores medlemmer elsker en god ishockeykamp

med tempo og gang i den. Ishockey er i en rivende udvikling
herhjemme, og det skyldes en masse ildsjæle, som vi er glade
for, at vi har kunnet understøtte i Dansk Metal, siger Dansk
Metals forbundsformand Claus Jensen om samarbejdet.
- Vi har løbende en god og konstruktiv dialog med alle omkring DIU og klubberne. Der er ingen tvivl om, at alle brænder for dansk ishockey og for at skabe en god oplevelse for
tilskuerne og dermed vores medlemmer, lyder det fra Dansk
Metal-formanden.
Et af kerneprodukterne i samarbejdet er, at Dansk Metal-medlemmerne får adgang til kampene i Metal Ligaen, og
det er stærkt værdsat hos Dansk Metal, slår Claus Jensen fast.
- For mange er det blevet en vigtig og integreret del af deres
hverdag og deres arbejdsfællesskab, at man ”da lige tager
ned og ser den lokale ishockeyklub og vender verdenssituationen.” Det er lige netop det fællesskab, som vi gerne vil have
frem i Dansk Metal, som ikke bare er en forretning, men en
fagforening med vægt på fællesskab, siger han.

Rådgivning og salg
til skøjtehaller og udendørs skøjtebaner

kontakt Lars Bøssbak: 2077 2077 · LB@multidome.dk
www.multidome.dk
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fællesskab
- Jeg hører kun positive ting, når jeg taler med vores medlemmer. Corona har selvfølgelig sat en ærgerlig begrænsning på
mange ting, men der er ingen tvivl om, at vores medlemmer
er glade for samarbejdet og de muligheder, det giver.
Hvilke værdier har Dansk Metals medlemmer tilfælles med de
værdier, som I ser i ishockeysporten?

ikke mindst deres lokalsamfund. Et sponsorat af Metal Ligaen
og Metal Final4 er et meget synligt bevis på det.
I er også faste sponsorer for ishockeylandsholdet. Hvilke værdier
ser Dansk Metal i de danske ishockeylandsholdsspilere, som I
kan forbinde med jeres brand?
- Flid, hårdt arbejde og stærkt fællesskab.

- Vores medlemmer har intet imod fysisk arbejde, vil gerne
have noget fra hånden, og der er mere fokus på handling end
på, at vi skal sidde i rundkreds og snakke tingene ihjel. Sådan
oplever jeg det også i ishockeyverdenen. Og heldigvis for
det.
Metal Ligaen og Metal Final4 er blevet faste brands i den danske
sportsverden. Hvilken værdi har det og har det haft for Dansk
Metal?
- I Dansk Metal går vi meget op i fællesskab, og vores medlemmer forventer, at vi tager aktiv del i vores samfund og

Du har selv været til ishockey en del gange. Hvad fascinerer dig
ved sporten, og kan du nævne et par rigtig gode oplevelser med
ligaen og landsholdet fra de seneste års samarbejde?
- VM i ishockey i 2018 vil selvfølgelig stå som det største for
mig. Men der, hvor jeg glæder mig mest over vores samarbejde, er, når jeg ser vores medlemmer stå sammen i en
Metal-trøje til en ishockeykamp med en sodavand eller øl
i hånden. Det er fællesskab, og det er det, vi er kendte for i
Dansk Metal.

LEVERANDØR TIL

METAL LIGAEN
& HOCKEY DANMARK
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40 kampe årligt fra Metal Ligaen og
Metal Final4 på TV 2 SPORT og TV 2 PLAY
På syvende sæson sendes der omkring 40 kampe årligt fra
Metal Ligaen og Metal Final4 på TV 2 SPORT og TV 2 PLAY.
Metal Ligaen var – sammen med håndbold og badminton
– blandt de første sportsgrene, der blev udvalgt som en del
af TV 2 SPORT ved kanalens åbning i 2015. Siden dengang
er der transmitteret mere end 250 ligakampe til de danske
tv-seere i skarpeste broadcastkvalitet.

Fornemmelsen af en fyldt skøjtehal med 4-5000 tilskuere i et
stort slutspilsdrama med fart, dramatik og et medlevende og
højlydt publikum på lægterne er blevet et populært tv-produkt. Tv-produktionen består af minimum otte kameraer,
som betjenes af nogle af dansk sports-tv’s dygtigste fotografer, ligesom hele det tekniske produktionshold er håndplukket fra nogle af de største tv- eller sportsproduktioner.

I samme periode er der i øvrigt sendt en række landskampe
og hele VM-turneringer, så det samlede antal ishockeykampe årligt på TV 2 SPORT i nogle sæsoner har nærmet sig 100
transmissioner. Det er en væsentlig årsag til, at Metal Ligaen
i dag en af de mest eksponerede ligaer på dansk tv. Regnet i
forhold til sportens størrelse, så endda klart den mest tv-eksponerede sportsgren i Danmark.

Superslow-billederne af en tackling i høj fart, eller en puck,
der fyres af sted med 150 kilometer i timen, mens gummiskiven kan følges hele vejen af kameralinsen, er noget af det,
man får på TV 2 SPORT.

Cremen af tv-dækningen er det intense slutspil, hvor stort set
samtlige (op til) 21 spillerunder dækkes. Ofte med seertal, der
matcher tv-tal fra Superligaen i fodbold.

Hver transmission varer omkring tre timer med studieudsendelser før, i pauser og efter kampene, og desuden er der
digital dækning med videohighlights på en af Danmarks
største hjemmesider, tv2.dk. Det er ikke helt som at være der
selv – men nogle gange er man tættere på detaljen.

Annonce - Dansk Ishockey-union.pdf 1 07/10/2020 11.19.42
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Danmarks Ishockey Union
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

www.ishockey.dk

Direktør
Ulrik Larsen
+45 2046 9541 • ula@ishockey.dk

Kommerciel chef
Thomas Bjuring
+45 2247 4449 • tbj@ishockey.dk

Ligachef
Kim Pedersen
+45 2010 7944 • kpe@ishockey.dk

• 16194 • www.jsdanmark.dk

Kontakt:

