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LUND GIANTS UTVALDA SOM FÖREDÖME – VÄRD FÖR BESÖK FRÅN TJECKIEN
Skånes ishockeykonsulent, Anders Johansson, kontaktade för en tid sedan föreningen
med de goda nyheterna att Lund Giants som en av tre föreningar i Sverige kommer att
vara värdar för en delegation från det Tjeckiska ishockeyförbundet. De vill ta del av vårt
arbete med rekrytering och utveckling av unga hockeyspelare. Ett planeringsmöte
kommer hållas i början av januari och besöket kommer äga rum den 22 januari och sker
under eftermiddagen och kvällen. De kommer bl a att fördjupa sig i hur vi jobbar med
hockeyskolan och Tre Kronors Hockeyskole-konceptet men också hur föreningen
bibehåller och utvecklar spelare genom att inte fokusera på matcher och dess resultat
utan ser till att alla får spela efter sina förutsättningar.
Sedan tidigare är Lund Giants en av 40 mönsterföreningar inom Svenska ishockeyförbundet.
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Giants hockeyhögstadium vidare i Skol-SM!
I en fullsatt ishall i början av november spelades första omgången i Skol-SM
i ishockey mellan Svaneskolan i Lund och Hagaskolan från Alvesta. Alvesta
som inledde piggast och kanske var Lund lite nervösa inför den
månghövdade och med lundamått mätt, högljudda, publiken med
skolkamrater.
Alvesta tog ledningen men Svaneskolan kvitterade kort därefter och kunde
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gå till periodvila med en 3-2 ledning. I andra perioden släppte Svaneskolan
på bromsen och gick fram till en trygg 6-2 ledning. Hagaskolan pressade på men Svaneskolan spelade
säkert hem segern med 7-4. Efter nyår möter man Prolympiaskolan Västra från Göteborg på bortais.
Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC
ICA MALMBORGS FORTSÄTTER STÖTTA LUND GIANTS
ICA Malmborgs i Lund har tecknat ett nytt sponsringsavtal
med Lund Giants. De skänker priser till matchens lirare för
seniormatcherna samt bidrar till bra inköpspriser och
leveranser till kiosken.
Ni vet väl att ICA Malmborgs har en egen webshop där ni och företaget kan handla och få varorna
levererade till dörren? Besök ICA Malmborgs hemsida för att läsa mer!
Vill ditt företag också synas i nyhetsbrevet? Bli Giants-sponsor!

Tag kontakt med kansli@lundgiants.se
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Nyheter från Skånes ishockeyförbund
Alla skånska hockeyvänner gläds nog fortfarande åt den övertygande segern i TVpucken i början av november. Det var 28 år sedan Skåne senast vann och ser man
framtiden an så kan framgången upprepas de kommande åren. Under hösten har det
också skett stora förändringar inom skånes ishockeyförbund. Hela tävlingskommittén
avgick under hösten men en ny är nu tillsatt och har påbörjat arbetet. Det råder stor
otydlighet om det nya seriesystemet, inte minst dispenserna så vi får verkligen hoppas att nya
tävlingskommittén får ordning i rinkarna.
En annan nyhet från Skånehockey är att det börjar en ny kanslist den 1 december när Christer
Hansson efter 19 år går i välförtjänt pension. Lund Giants har avtackat Christer med en blomma.
Det kom en tweet….
Ishallsgruppen, som länge fört ett lobbyarbete i sociala medier med Lunds
politiker, högg på detta och undrade vad som var på gång. Det visar sig att
Arenan skall byggas ut med både C och D-hall så nu går våra kvarnar igång på
högvarv för att man även skall ”passa på” att bygga ut ishallen när det ändå är
byggare i kvarteret.
Vi följer vad det konkreta förslaget innebär och har fått tips på hur vi kan gå
vidare med våra önskemål.
Seriespelet lottas om inför våren
För de lag som spelar på helplan (ej A1) kommer serierna att nivåindelas och lottas om efter sista
matcherna på hösten. Lund Giants med flera föreningar drev på för att det skulle vara nivåindelat
redan från start men så blev det inte. Förhoppningsvis skall det bli lättare att hitta fler speltillfällen i
olika åldrar efter nyår. Seriespelet pågår till slutet av mars.
Hur skall jag göra?
Det är en av de vanligaste frågorna när det kommer till de uppgifter, eller plikter,
som man tilldelas som medlem i en förening. Under flera år har vi utvecklat både
manualer och vid behov lathundar för hur man utför olika uppgifter i kiosken eller
runt omkring en match för att det skall vara så enkelt som möjligt. Ni finner
dokumentsamlingen på vår hemsida: Lund Giants Dokument
Här finns också annat matnyttigt som föreningens klubbhandbok och sekretariatsrutiner.

Handla julklappar online och stötta Giants
Genom föreningens medlemskap i Sponsorhuset kan du stötta Lund Giants
när du handlar på nätet. på https://www.sponsorhuset.se/lundgiantshc finns
652 nätbutiker, både stora och små som ger pengar tillbaka till föreningen
utan att det kostar dig något extra.
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