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En Jul- & Nyårshälsning
En halv hockeysäsong går fort och det är snart dags att hälsa tomten välkommen med nya klubbor
och skridskor i säcken för att ersätta den gamla och slitna utrustningen som välförtjänt kanske skänks
till föreningens hockeyskola eller uthyrningsverksamhet. Det har varit en intensiv och rolig säsong
även om den inte helt varit utan bekymmer. Osäkerheten kring det nya seriesystemet, det stora
spelartappet i seniortruppen, bristen på istider och att Puckon är slut i kiosken är alla mer eller
mindre stora kriser som vi tillsammans måste lösa för varandras bästa.
Vi har under hösten sett att det varit oroligt i flera föreningar i vår
närhet. Lund Giants står dock starkt och stabilt med fötterna i den
lundensiska myllan. Föreningen tror inte på att köpa sig framgång, vi
bygger från grunden. Många föreningar ser oroligt på framtiden och
inte minst vad gäller spelartillgång. Avundsjuka blickar riktas mot
Lund och det kommer dagligen förslag på övergångar och
samarbeten till oss. De ser nu det vi alltid har vetat - framtidens
hockeyspelare kommer från Lund!
God Jul och Gott Nytt År önskas alla Giantsvänner!
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

Succé för Skånes nya breddsatsning
Som en del i spelarutbildningen arrangerar Skånes
ishockeyförbund två matchdagar i Malmö och Ängelholm
för spelare födda 2003. Till dessa är det öppen anmälan.
Det nya upplägget främjar breddutvecklingen i skånsk
hockey och skall få fler att fortsätta längre upp i åldrarna.
Det råder stor spelarbrist i junior och seniorlag i Skåne
vilket för med sig att föreningarna får en begränsad och
väsentligt dyrare verksamhet.
Breddsatsningen är ett led i Skånes ishockeyförbunds
förverkligande av Riksidrottsförbundets och Svenska
ishockeyförbundets strategiarbete ”Från triangel till
rektangel” D v s fler skall spela längre. Önskar ni läsa mer
om detta så finns information här:
http://www.strategi2025.se/
Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC
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HEJA FRAM GIANTS I KVALET TILL U16 Elit
För första gången deltar Lund Giants med ett lag i kvalet till U16 Elit. Syftet är att ge spelarna en stor
utmaning men också att sätta föreningen på kartan och visa att vi utbildar spelare för spel på hög
nivå. Fredagen den 22 december spelar Team03 hemma mot Tyringe i kvalet och vi önskar se så
många Giants-supportrar som möjligt på läktaren. Matchen börjar kl 19.30. I första matchen vann
Lund borta mot Jonstorp med 2-1. Här är highlights från den: https://youtu.be/HscK7r8CuCA
A-LAGETS SPELPROGRAM EFTER JUL
Efter en höst som kantats av skador och spelaravhopp samlar seniorerna ny kraft för
fortsättningsserien. Målsättningen är att spela kvar i division 2 utan kval och med tanke på att många
bärande spelare förväntas komma tillbaka i spel efter nyår så har vi stora förhoppningar på att klara
målet. Spelprogrammet ser ut som följer:
onsdag
onsdag
söndag
söndag
söndag
söndag
onsdag

10 jan 19:00
17 jan 19:00
28 jan 16:30
4 feb 16:30
11 feb 16:30
18 feb 16:30
21 feb 19:00

Lund Giants HC
Lund Giants HC
Lund Giants HC
Lund Giants HC
Lund Giants HC
Lund Giants HC
Lund Giants HC

-

Boro/Vetlanda HC
Jonstorps IF IshF
Alvesta SK
Nässjö HC
Osby IK
Gislaveds SK
Sölvesborgs IK

Kom till hallen & stötta ditt lag!
Var med och forma framtidens Giants
Det saknas inte bra idéer och konstruktiva förslag i Lunds ishall och nu söker föreningen dig som vill
förverkliga dem. Valberedningens arbete startar upp ordentligt efter nyår och det finns poster att
fylla. Vi söker fr a representanter för seniorverksamheten men också för de yngre lagen som skall
föra Giants in i nästa decennium. Kontakta valberedningen eller kansliet, kontaktinfo finns på
hemsidan
Snuffe får Lund Giants Nit & Flit pris
Vandringspriset för Nit & Flit 2017 tilldelades Andreas ”Snuffe” Åkesson för
sitt enträgna arbete med föreningens material och slipmaskiner. Snuffe har
också bidragit stort med ombyggnationer i våra förråd och i kiosken. Vidare
har han öppnat upp föreningens resurser till alla så att varje materialare kan
göra enklare reparationer genom att använda gemensam utrustning och
reservdelar som faktiskt finns.

Du har väl laddat ner den nya appen
För någon vecka sedan släppte vår leverantör av hemsida och medlemsregister en medlemsapp.
Sedan tidigare har det funnits en ledarapp. Till medlemsappen kommer
alla kallelser och nyheter. Med den personliga kalenderfunktionen har
man en lätt överblick över de aktiviteter man anmält sig till. Aldrig mer
en missad träning eller match.
Ett tips till föräldrar! Hjälp era barn att ladda ner appen så de lättare kan ta ansvar för sin idrott –
självständighet är en del i hockeyutbildningen.
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