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Hockey5-ambitionerne
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Danmark mod Indien
De olympiske lege i Rom
Den 27. august 1960
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HOCKEY I DANMARK  
OG INTERNATIONALT

Hockey er en af verdens ældste sportsgrene med rødder tilbage til 
600 år før vores tidsregning. På verdensplan er hockey den sport 
med tredje flest registrerede spillere.

I Danmark er hockeysporten organiseret under Dansk Hockey Union 
og har været det siden 1908. Der er i dag 11 klubber og små tusinde 
spillere. Dansk hockey havde sit hidtidige sportslige højdepunkt i 
1920 med en olympisk sølvmedalje.

Hockey er i Danmark primært finansieret ved udlodningsmidlerne 
igennem DIF (Danmarks Idrætsforbund). Afsættet for Hockey5-ind-
satsen er Strategiaftale 2022-2025 med DIF.

Det er økonomisk set den største satsning i udvikling af dansk hockey 
i nyere tid. Med denne satsning følger også ambitioner! De ambitioner 
vil vi dele med dig her i denne folder. 

Vi håber, at du, som spiller, træner, dommer, eventfrivillig eller noget 
helt femte, vil være med til at dele nye store øjeblikke og inspirere 
den næste generation af hockeyspillere! 

På vegne af Dansk Hockey Union.

Tobias Kaarsbo
Forperson for Udviklingsudvalget
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Nyt - et ekstra kampformat!
Hockey5 er en ny måde at dyrke hockey på, IKKE en erstatning af de 
traditionelle formater. Hockey5 er et tillæg til de kendte formater fra 
indendørs og udendørs hockey.

Autenticitet - vi er, hvad vi er!
Vi vil ikke foregive noget, som vi ikke er. Vi ér et lille forbund, faktisk et 
af de mindste i DIF-regi målt på antal aktive. Vi er også et fællesskab 
omkring en sport med en lang og stolt tradition. Vi er passionerede 
for hockeysporten og for at give betydelige og uforglemmelige oplev-
elser videre til næste generation.

Prioritet - vi tror på det!
På det idrætspolitiske niveau i Dansk Hockey Union tror vi på, at vi 
med denne let tilgængelig udgave af hockeysporten vil få et nyt 
solidt afsæt til at skabe begejstring og popularitet i og omkring 
hockeysporten. Vi vil gøre os umage med at skabe de bedst mulige 
rammer for Hockey5 i Danmark.

HOCKEY5-INDSATSEN  
TAGER AFSÆT I FØLGENDE 
GRUNDPRINCIPPER



ELEMENTER I  
HOCKEY5-INDSATSEN

AKTØRER
4. Udøvere

5. Følgere

6. Partnere og sponsorer

RAMMER
1. Visioner

2. Spillet og banen

3. Strategiaftalen

STØTTEFUNKTIONER
7. Faciliteter og udstyr

8. Administration og organisering

Grundprincipper
✔ Nyt - Et ekstra kampformat!
✔ Autenticitet - Vi er, hvad vi er!
✔ Prioritet - Vi tror på det!
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Dansk Hockey Unions visioner for Hockey5 i Danmark er:

Vi skaber store oplevelser på små  
scener, der gør store indtryk

Hockeysporten skal være synlig,  
fleksibel og let tilgængelig

Vi vil inspirere den næste generation

Hockeysporten skal være 
betydningsfuld for flere danskere

Omdrejningspunkt 
STORE OPLEVELSER PÅ SMÅ BANER

1. VISIONER
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U16-landsholdet
EuroHockey5’s U16  
Championship 2019
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Hockey5 er et nyt hockeyformat udviklet af FIH (Det Internationale 
Hockeyforbund) i samarbejde med en gruppe forskere med det 
formål at hæve hockeysportens globale status og popularitet. 

Ambitionen var at skabe en mere enkel og let tilgængelig udgave  
af hockeyspillet, som:
1) var mere attraktivt for spillere og tilskuere, og 
2) kunne give adgang for flere til at deltage i både nationale  
 og internationale turneringer.

Efter blandt andet afprøvning ved ungdoms-OL i Argentina har 
formatet vist sin berettigelse og har med få tilpasninger fundet 
sit nuværende format. Det betyder, at formatet fremover er en 
integreret del af FIHs og EHFs (Det Europæiske Hockeyforbund)  
konkurrenceformater på linje med 11 personers hockey og  
indendørs hockey.

2.  SPILLET OG BANEN

Kort om Hockey5 banen:
• 40 meter lang x 23,7 meter bred
• Målet er på størrelse med  et håndboldmål
• Bander rundt om hele banen

Kort om Hockey5 spillet:
• En kamp spilles over 2 halvlege på hver 10 minutter   
 og med 2 minutters pause midtvejs
• Et hold består af op til 9 spillere. 5 spillere   på banen 
 ad gangen,  hvoraf én er målmand
• Flyvende udskiftning
• Højintenst spil fra start til slut
• Du kan score, når du har passeret midterlinjen
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DHUs ambitioner for Hockey5 
er forankret i og understøttet af 
strategiaftalen med DIF.

I strategiaftalen med DIF for peri-
oden 2022 til 2025 er der tildelt 
ekstra midler specifikt til “Im-
plementering af ny og enklere 
hockey form” (Hockey5), og derfor 
vil den nuværende økonomi i 
dansk hockey ikke blive berørt af 
de investeringer, der gennem-
føres over den 4-årige periode. 

Den økonomiske ramme er 
samlet set 400.000 kroner over 
strategi perioden.

Der er aftalt følgende milepæle 
med DIF:

2022:  Deltagelse i DM-ugen 
med DM i Hockey5

2023:   En pointbaseret stævne-
struktur for elitehold

2024:   Stævnestruktur for 
bredde hold

2025:   Hovedparten af klubberne 
har integreret Hockey5 i 
aktivitetstilbud for elite-
hold og/eller breddehold

Med Hockey5 får vi i dansk hockey 
et supplerende format, der under-
bygger både udviklingen på den  
internationale scene og mulig-
heden for deltagelse i turneringer  
or flere målgrupper.

3. STRATEGIAFTALE MED DIF
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Vi har en ambition om, at flere 
danskere lader sig bevæge ved 
hockeysporten. I denne strate-
giske satsning er Hockey5 mid-
let. Vi, der spiller eller har spillet, 
ved at hockey er en motions- og 
konkurrenceform, der bevæger, 
begejstrer og skaber fællesskaber 
og minder for livet.

Udøverperspektivet er afgørende 
for prioriteringen i strategiaftalen, 
og med det ser Dansk Hockey 
Union flere muligheder:

• Giver mulighed for, at flere  
 klubber kan stille hold på for- 
 skellige konkurrenceniveauer  
 og dermed kan flere spillere  
 dyrke hockey

• Lettere overgang fra inden-  
 dørs  formatet til Hockey5
• Mere simpel introduktion til  
 nye hockeyspillere
• Færre spilstop, flere mål og  
 højere tempo
• Understøtter den tekniske og  
 fysiske udvikling

Vi har kontaktet en del af dem, 
der har deltaget (spillere, trænere 
og forældre) i Europamester-
skabet i Hockey5 med U16- 
herrelandsholdet og bedt dem 
dele deres erfaringer med og 
perspektiver på Hockey5. 

Du bliver presset på små områder og skal træffe 
hurtige beslutninger. Bliver en bedre indendørs 
spiller, men løfter også niveauet udendørs” 

Mikkel Steinmetz 
(landstræner U-16-herrelandsholdet 2016-2017)

4. UDØVERE

“



En virkelig fed oplevelse. Udvikler stort 
set alle ens kvaliteter som spiller” 

Anders Jacobsen, 
Hockeyklubben Odin (spiller)

“

Sjovt at prøve. Har udviklet 
benarbejdet og clearing af 
bolden” 

Christopher Meiland, 
Slagelse Hockeyklub (målmand)

“

Fedt koncept og fedt at spille på en anden 
måde. Har givet mig hurtigere spil, øget over-
blik og bedre teknik” 

Mikkel Eriksen, 
Kalundborg Hockey Klub (spiller)

“

En god og vigtig oplevelse. Udvikler eksplosivitet, 
teknik, fysisk form og hurtig tænkning” 

Christian Sandby 
(Nuværende landstræner U-16-herrelandsholdet)

“
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Motiverer mere til 
at træne udendørs” 

Martin Carøe, 
Hockeyklubben Orient 
Lyngby (spiller)

“

Fik øvet mere og mere intenst, da man 
er involveret hele tiden

Oliver Brandt,  
Hockeyklubben Orient Lyngby (spiller)

“
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Vores ambition er at skabe  
Hockey5-events med scener, hvor 
den næste generation vil drømme  
om at optræde. Hockey5-events 
med rødder i traditionerne, hvor 
miljøet på og omkring banen 
skal give næring til olympiske 
drømme og sportslig stolthed. 

Hockey5-formatet er afsættet. 
Formatet er designet til at være 
tilskuervenligt og -engagerende.  
Og det virker. Hockey5 blev den 
mest sete disciplin ved ungdoms- 
OL i 2018 (Buenos Aires, Argentina) 
med mere end 200.000 tilskuere 
i løbet af turneringen.

Vi vil skabe et miljø omkring ba-
nen, der faciliterer stemning  
og engagerer følgere med ud-
gangspunkt i hockeysportens 
historiske og aktuelle traditioner 
og kultur.
Scan QR-koden og oplev højde-
punkter fra ungdoms-OL.

https://youtu.be/ytSXmCTzXuY

5. FØLGERE



Mere simple regler, og dermed nem-
mere at forstå for udefrakommende 

Mikkel Steinmetz  
(træner U16-herrelandsholdet 2016-2017)

“

Hurtigere, mange mål og nemmere 
at følge med på grund af den mindre 
bane. Motiverer de unge i hockey, at 
der sker noget med krudt i  
 
Jacob Meiland 
(forælder til U16-herrelandsholdsspiller)

“

Meget mere publikumsvenligt og 
actionpræget, og viser hvor tæt vi kan 
spille op med de bedste i Europa

Peter Brandt (forælder og holdleder U16-herre-
landsholdet)

“

Udtalelser fra trænere og forældre til spillere fra 
U16-herrelandsholdet giver et entydigt billede af 
tilskuer-oplevelsen:
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På vejen mod visionerne får vi 
brug for støtte fra og partner-
skaber med eksterne intressent-
er. Sponsorer og partnere gør 
Hockey5-oplevelser stærkere 
med smukke, lækre og mere 
energifyldte events og hjælper 
os i retning af vores visioner. 

Sponsorer og partnere skaber 
rammer, der bevæger hock-
eyudøvere og gør det mere 
attraktivt at følge ambitionen om 
at skabe store oplevelser på små 
baner. Oplevelser, der inspirerer 
den næste generation ind i det 
bevægende, traditionsrige og 
olympiske hockeyfællesskab.

Om der samarbejdes om Hock-
ey5 stævner, landshold, børn og 
unge, dommere, respektfuld 
adfærd eller noget helt sjette, så 
skal der lyde en stor TAK for at 
være med på rejsen!

Et godt eksempel på et  
partnerskab for Hockey5
DHU og Royal Flyt 
deler visionen om 
at flytte danskere til 
nye store oplevelser. 
Partnerskabet er med 
til at realisere ambi-
tionen om at skabe 
et transportabelt event-setup 
og flytte hockey sporten rundt i 
Danmark.

6. PARTNERE OG SPONSORER

Vi vil gøre hockeysporten mere 
synlig og fleksibel. Vi har en drøm 
om at flytte banen ud til nye spek  - 
takulære lokationer. Derfor har vi 
en ambition om et fuldt flytbart 
Hockey5-setup til eliteniveau.

Det kræver store investeringer og 
udvikling af ny teknologi. DHU 
ønsker at understøtte Hockey5-
events med bl.a.:
•  bander og mål
•  telte, borde og bænke
•  lydudstyr og måltavle
•  transportabel bane

7. FACILITETER OG UDSTYR
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Vi vil gøre det enkelt og let at 
arrangere og deltage i Hockey5- 
stævner. Det betyder, at der vil 
være et stort fokus på, hvordan 
DHU understøtter ambitionen 
om, at det skal være lettere og 
sjovere at dyrke hockeysporten. 
Mere konkret udmønter det 
sig i en opgavefordeling som er 
oplistet her.  

DHU varetager:
• Stævnestruktur og planlæg-
 ning
• Invitation og tilmeldings-
 administration
• Klargøring af turneringssystem  
 (AltiusRT)

• Dommere, dommerpåsæt - 
 ning og dommeruddannelse
• Kommunikation/træning af  
 personer ved dommerbord
• Information omkring overnat- 
 ningsmuligheder for hold
• Booking af overnatning for  
 dommere og officials
• Transport af udstyr og koordi- 
 nering af opstilling/nedtagning
• Afregninger

Holdet varetager:
• Tilmelding af hold
• Betaling af deltagergebyr
• Indtastning af spillere
• Transport og ophold

8. ADMINISTRATION  
OG ORGANISERING
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Udgiver
Dansk Hockey Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, 3. sal
2605 Brøndby
DHU.nu

DHUs Hockey5-ambitioner er udarbejdet af Styregruppen for  
Hockey5 under Dansk Hockey Union:

Tobias Kaarsbo, forperson for Styregruppen og for Udviklingsudvalget
Louise Smedegaard, forperson for Turneringsudvalget
Tobias Mourier, medlem af Udviklingsudvalget
Casper Guldbrandsen, national og international Tournament Director
Benny Berthelsen, udviklingskonsulent 

Stor TAK til de mange bidragsydere, der har været med til at kvalifi-
cere Hockey5 indsatsen.

Læs mere om Hockey5 på hockey5.dk
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