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Flygande start på seriespelet - men det nya seriesystemet förvirrar
Gillar ni att se full fart och glada barn så är helgerna i Lunds ishall ett bra ställe att gå till! Under
helgerna rör sig hundratals barn i ishallen på hockeyskolan och i samband med matcherna.
Hockeyskolan har nästan 150 anmälda barn och vi får begränsa deltagandet fr a på lördagar.
Kämpaglöden och viljan är stor hos ungdomslagen när de spelar sina matcher. Resultaten upp till U15
är av underordnad betydelse då det är utbildning vi bedriver men gillar man att se många
hemmalagsmål så skall man också gå på Giants matcher!
Det nya seriesystemet har skapat förvirring i inledningen av serierna . Det råder oklarheter om vilken
nivå de olika serierna skall hålla och samarbetet över de gamla åldersgrupperingarna har inte riktigt
satt sig både hos oss och hos övriga förenginar. Mycket ansvar faller på enskilda ledare att diskutera
med motståndare innan match för att få de jämna matcher vi önskar. Det finns ingen vinnare i
ungdomshockeyn med tvåsiffriga resultat.
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Trög start för seniorerna - men bättre och bättre för var dag!
Efter några sena avhopp i truppen från rutinerade
spelare så har säsongen för Lunds A-lag börjat lite
knackigt. Spelet stämmer inte till fullo och även
om vi är med i matcherna så skapar vi inte de
farliga chanserna framåt och bjuder på för många
bakåt. Poängen har nu börjat trilla in och seriens
andra halva kommer se ett helt annat Giants på isen. Många lag har spelare på avlöningslistan som
spelat på betydligt högre nivå och dominerar division 2 helt på egen hand.
Lund kommer att lyfta i tabellen under säsongen – det råder det inga tvivel om!
Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC
Tegnérs matsalar - en långtida partner till Lund Giants
Tegnérs matsalar har stött Lund Giants verksamhet i många år. I AFborgen i Lund erbjuderTegnérs dagens lunch i trevlig atmosfär och i
dess klassiska festsalar kan man hålla fest, konferens och roa sig på
nattklubben T-bar. Kontakta Tegnérs matsalar för ditt evenemang!
Vill ditt företag också synas i nyhetsbrevet? Bli Giants-sponsor!

Tag kontakt med kansli@lundgiants.se
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Klart med Hockeygymnasium i Lund
I samarbete med Polhemsskolan kan man fr o m höstterminen 2018 kombinera gymnasiestudier med
ishockeyträning på skoltid. Det är en stor möjlighet för de spelare i sydvästra Skåne som vill satsa
extra på både skola och idrott säger Giants föreningsutvecklare Niclas Kronroth. Ishockeygymnasiet
är en naturlig fortsättning på vårt hockeyhögstadium men med skillnaden att man blir uttagen till
hockeygymnasiet baserat på sina hockeykunskaper. Som en naturlig del i satsningen på
hockeygymnasium vill vi också starta upp ett J18-lag till kommande säsong. Vi hoppas också att
gymnasie-satsningen skall få fart på diskussionerna om det akuta behovet av mer is i Lund. Vill ni läsa
mer om Svenska ishockeyförbundets riktlinjer för lokala idrottsgymnasier klicka här:
Hockeygymnasieinformation
Erik fixar materialet
Erik Wigren är ny materialförvaltare för Giants A-lag denna säsongen. Det är
Eriks första år som ledare och han har tidigare spelat med Lund Giants
Team99. Det är mycket att lära och hålla ordning på som materialare för ett
seniorlag. I september deltog Erik i Skånes ishockeyförbunds utbildning för
materialförvaltare så är det någon i föreningen som vill veta mer kan ni prata
med Erik som gärna delar med sig av kunskaperna.
Foto: Anders Thomsson

Vi önskar Tor Ehnrot och Team Skåne lycka till i TV-pucken
TV-pucken spelas i Göteborg 1 – 5 november. Team Skåne med Lundaspelaren
Tor Ehnrot har förberett sig väl och nämns som en av favoriterna i turneringen.
Skåne har missat slutspel de senaste åtta åren så det är dags att gå långt helt
enkelt. Skåne har ett par starka åldersgrupper de närmaste åren så det finns
mycket att se fram emot. Turneringens gruppspel sänds på
www.svenskhockey.tv och slutspelet visas traditionsenligt i SVT och SVT Play.
Foto: Tor Ehnrot privat

Kiosken är ishallens medelpunkt
Under hösten har kiosken varit öppen mer än vanligt. Vi får in många positiva kommentarer på detta
då det upplevs som mycket trevligt och god service till ishallens besökare. Detta beröm är riktat till
alla Er föräldrar som bemannar kiosken och gör den till den medelpunkt den förtjänar att vara.
Från föreningens sida är vi glada att kiosken uppskattas och ser nyttan av att man hjälper varandra
att hålla den öppen och skapa den trivsel som vi förtjänar!
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