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Säsongen 2017-2018 är igång!
Säsongen har för de flesta lag varit igång sedan i början av maj. Det blev inte mycket vilotid när vår
istiden i Lund varade till Valborgshelgen. Under försäsongen har lagen varit verksamma på flera
spännande platser i Lund med omnejd – man kan säga att det finns hockeyspelare överallt!
En samarbetspartner för Team03 och A-laget har varit Lunds
Crossfit på Gastelyckan. Det har varit mycket givande
allroundträning och lite annorlunda moment inför säsongen.
Team05 har vässat formen i Skrylleskogen med löpning och
utegymsträning. Team04 har ökat sin smidighet, balans och
kroppskontroll genom yoga-träning.
När det kommer till off-iceträningen är det bara fantasin som
sätter gränser men det är också viktigt att man inte belastar kroppen för mycket utan successivt
bygger upp styrkan i armar och ben för att muskler och leder skall hålla på lång sikt. Tips på officeträning fås på Svenska hockeyförbundets hemsida för spelar-, ledar- och föräldrautbildning: LÄNK
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

Nytt seriesystem i Skånehockeyn
Efter flera års diskussioner har Skånes ishockeyförbund och föreningarna beslutat att övergå till att
spela enligt ABCD-systemet. Skåne är det enda distriktet i Sverige som inte spelar enligt detta system
och vi märker att vi halkar efter övriga hockeysverige även om inte detta är enda orsaken.
Förhoppningen är att de mindre föreningarna skall få lättare att ställa lag på banan och att serierna
skall kunna utökas. Det blir heller inte lika dramatiskt att spela med yngre om behov finns för detta.
Inom varje åldersgrupp blir det två serier. A1&A2, B1&B2 etc. Alla 1-serier kommer att spela lördagar
och alla 2-serier på söndagar. Lund Giants kommer som en av få föreningar i Skåne att ställa upp med
minst ett lag i varje serie.
Nytt sponsoravtal med EuroFinans
Eurofinans fortsätter som Lund Giants huvudsponsor ytterligare tre
år. Det innebär att vi kan fortsätta utveckla verksamheten i Lund och
rent konkret köpa in snygga matchtröjor till alla lag i föreningen. Vi är
mycket tacksamma för samarbetet med Eurofinans SOM är ett
föredöme bland företagen i Lund när det kommer till att stötta barnoch ungdomsidrott! Stort tack från Lund Giants HC!
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Serieindelningen klar för division 2 – en spännande säsong väntar!
Det har under flera år tvistats om var Östgötalagen skall spela men glädjande för oss kommer Mjölby
i år spela i Göteborgsserien medan Värnamo flyttas till södra serien. En fullt logisk rockad. Lund
premiärspelar hemma mot Osby IK den 1 oktober. Övriga lag i serien är nykomlingarna Sölvesborg,
Gislaved och Nässjö samt bekantingarna från förr Boro/Vetlanda, Alvesta, Värnamo, Kalmar,
Olofström, Mörrum och Jonstorp.
Truppen växer fram
Som alltid är det mycket rotation i trupperna men Lund har fått
behålla stommen och har flera intressanta unga förmågor som
tränat med laget under försäsongen. Vi kommer även att börja
slussa in helt egna förmågor från Team02 i seniorverksamheten.
Samarbetet med IK Pantern fortsätter där vi kommer att låna
några namngivna J20-spelare, några är fd Lundaspelare, för att ge
extra utmaningar under sitt sista juniorår.
Tränarduon Matti och Fredrik ser med tillförsikt fram emot kommande säsong!
Drömmen lever – men vi vet inte var eller när
Giants har tillsammans med Lunds konståkning
diskuterat bygge av en ny isyta med Lunds kommun och
privata aktörer under många år. Vi har presenterat en
lösning som kommunen har svårt att förhålla sig till och
man är på politisk nivå inte helt överrens om behovet av
mer is i Lund. Man tycker att en ishall får räcka. Vi har
inte gett upp hoppet om ny is men det kommer ta tid.
Har du några bra idéer om hur drömmen kan bli verklighet och är villig att jobba med för att
genomföra dem? Kontakta kansli@lundgiants.se

GLAD SOMMAR!

Sommarlägret drar fullt hus
Sommarlägret under vecka 32 lockar som vanligt många deltagare och
just nu är 114st anmälda födda 2005-2011. Det är en mycket uppskattad
start på säsongen och ett skönt break innan skolan börjar igen. Man kan
ju inte gå i badbyxor hela sommaren!
Vi behöver bli fler på utsidan av sargen
Lund Giants är i ständig utveckling men det behövs alltid personer som
bidrar till den löpande verksamheten även utanför isen. Till kommande
säsong finns luckor att fylla som kiosk & uthyrningsansvarig,
marknadsgrupp och web & kommunikation. Kan du bidra med din
kunskap är vi mycket tacksamma. Hör av er till kansli@lundgiants.se
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