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Äntligen istid!
Nej, det handlar inte om att vi tar ställning i klimatdebatten. Vi talar om den härliga känslan när
sommarvärme byts mot ishallskyla och man får ta säsongens första skär på en nyspolad is. Det är lite
som julafton.

A-laget på is. Första träningen deltog 22 spelare + 3 målvakter, tränarna Matti & Fredrik njuter av valmöjligheterna

Säsongsinledningen har varit intensiv och det populära ungdomslägret under vecka 32 lockade inte
mindre än 122 deltagare även från andra föreningar i Skåne. Ett populärt inslag har varit Lacrosse
som provats på i samarbete med Lunds Lacrosse. På kvällstid har de äldre lagen inlett sina träningar
och trots att många fortfarande har semester är närvaron god och tempot högt. Vi tror på en mycket
rolig säsong i Lunds ishall i vinter för alla våra lag.
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

Swisha din betalning i kiosken
För att förenkla kioskrutinerna introducerar vi möjlighet att betala med Swish i ishallens kiosk. Det
har länge varit efterfrågat både av Er medlemmar och allmänheten. Föreningen har en önskan om att
kiosken skall bli helt kontantfri då hanteringen av kontanter både
är ett riskmoment men också innebär en kostnad och extra
arbete för de som engagerar sig i verksamheten. Swish är
integrerat i kassasystemet och det är just detta som gör att vi kan
införa betalningssystemet då vi annars behövt bokföra varje
transaktion separat vilket hade varit en övermäktig uppgift.
Som tidigare år ser vi över sortimentet i kiosken och bl a kommer vi att ta bort materialförsäljningen
denna säsong då det inte efterfrågas längre. Vi kommer snart också med en varm nyhet, håll utkik på
hemsidan!!
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Lundaspelare på resa
Då det varit för kallt för att bada är hockeyläger en bra sommaraktivitet. Flera Lundaspelare har varit
ute och rört på sig under sommaren för att lära sig nya saker och träffa nya hockeykompisar. Det har
inkommit lite hälsningar från olika delar i världen på hockeyspelare med Giantsloggor på hjälmarna.
Tillsammans hjälps vi åt att sprida budskapet att framtidens hockeyspelare kommer från Lund!
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Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC
NICA
Dags att sitta bekvämt i sekretariatet
Utan sekretariat – ingen hockey. Det är kallt att
hålla ordning och reda på hockeymatcher men i
vinter får sekretariatet i alla fall sitta bekvämt.
Borta är de staplade stolarna och stolar med
trasiga ryggstöd och syntetläder. Tack vare vår
samarbetspartner Staples kan vi i vinter sköta
matchadminstrationen utan risk att plötsligt
sitta på golvet.
STAPLES i Lund har skänkt nya fina stolar till föreningen. Låt oss vårda dem väl och tänk på var ni
handlar ert och företagets kontorsmaterial.

ALLT FÖR DITT KONTOR HITTAR DU PÅ

STAPLES - ODLAREVÄGEN 14, LUND
HTTP://WWW.STAPLES.SE – Snabb leverans, Fri Frakt
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LiveArena blir gratis!
!! EFTERLYSNING !!
Kiosken efterlyser stående,
fullstora kyl- och frysskåp för
att vi skall få snyggare
arbetsyta men också bättre
överblick över våra varor. Har
du några att skänka eller sälja
billigt? Kontakta
kansli@lundgiants.se

Föreningen har förlängt
samarbete med
LiveArena. Nytt för i år
är att det blir gratis att
titta på sändningarna för
all breddishockey.
Endast de som önskar se
Juniorelit samt SDHL
kommer behöva betala
abonnemang.

Spelschemat klart 01 okt
08 okt
15 okt
22 okt
29 okt

16:30
16:30
16:30
16:30
16:00

Osby IK
Nässjö HC
Olofströms IK
Boro/Vetlanda HC
Jonstorps IF

!! EFTERLYSNING !!
A-laget efterlyser hjälpande
händer runt laget.
T ex behövs lagledare,
materialförvaltare men också
sekretariats- och
sjukvårdspersonal.
Alla händer är viktiga
Kontakta
kansli@lundgiants.se

Hemmamatcher 2017
01 nov
15 nov
22 nov
29 nov
12 dec
17 dec

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
16:30

Alvesta SK
Värnamo GIK
Kalmar HC
Gislaveds SK
Sölvesborgs IK
Mörrums GoIS IK

Välkomna till många spännande matcher med Giants i vinter!
Medlemmar & alla under 18 år - Fri entré
Skånes ishockeyförbund – ny utbildningstrappa för spelare
I samråd med sina föreningar har Skånes ishockeyförbund presenterat en ny utbildningstrappa för
spelare. Första åldersgruppen att prova på den är de födda 2003. Planen involverar också två av
distriktets elitklubbar som kommer att delta i de mindre föreningarnas arbete på ett mer aktivt sätt
än tidigare. Detta bl a för att minska hetsen och spelarflyttarna i unga åldrar men också för att de har
resurser till det med flera heltidsanställda även på ungdomssidan.
Ålder

Verksamhet

Ansvarig

U8-U14

Träning i föreningen enligt Svenska ishockeyförbundets ABC-metod. Besök
av elitföreningar som leder träningar U12-U14. Breddverksamhet.

Föreningarna

U15

Utbildningscamper, specialträningar och Skånematcher alla med öppen
anmälan. Ingen selektion förrän 1 januari det år spelaren fyller 15.
Elitföreningar bjuder in intressanta spelare för provträningar för att lära
känna verksamheten och förväntningarna som ställs i en elitverksamhet
men är även ute på besök i nätverksföreningarna.

Skånes ishockeyförbund
Elitföreningarna
Föreningarna

U16

Distriktsläger med och träningsmatcher & uttagning. Elitläger följt av spel i
TV-pucken samt U16 Elit. Tvåvägskommunikation mellan elit och
breddföreningar för att undvika att spelare slutar när selektion görs för
elitverksamheten. Viktigt att vi behåller en bra verksamhet i distriktet för
äldre pojk & junior.

Skånes ishockeyförbund
Elitföreningarna
Föreningarna

LUND GIANTS ÖNSKAR DIG EN FORTSATT TREVLIG SOMMAR OCH HÖST!
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