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Kvalfylld vår väntar Giants
Vi börjar med att hälsa alla läsare av nyhetsbrevet ett Gott Nytt År! Den redaktionella tiden räckte
inte till för att producera ett alster i januari men bättre sent än aldrig. Vi beklagar detta men det visar
också på den verklighet vi lever i där få gör för mycket och lite till.
Det är på våren de roligaste hockeymatcherna spelas och för Lund Giants innebär
det två spännande kvalspel men också semifinaler i DM och väldigt många
cupmatcher som en rolig avslutning på säsongen. Mer om kvalen i separata
artiklar i nyhetsbrevet.
Isen ligger i Lund t o m den 30 april och vi kommer att utnyttja den maximalt med
matcher, träningar och aktiviteter hela månaden ut. Nämnde någon en föräldramatch?!
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

Team11 startar upp
Ur hockeskolans myller växer nu Team11 fram för att skapa nästa lag i Giants stora
hockeyfamilj. Det är sammanlagt 30 barn som är födda 2011 så det finns en god
grund för en bra och långsiktigt hållbar verksamhet. Ledarstaben håller på att
formeras och man har även haft matchutbyte med några av våra närliggande
föreningar. Mångåriga lagledaren i Hockeyskolan Madelene Lennartsson håller i
trådarna även för Team11. Föreningen vill passa på att tacka för det stora jobb som
Madelene lagt ner på att få Hockeyskolan att fungera under många år.
Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC

Team03 spelar kval till U16 Elit
Ett av säsongens mål för Team03 var att nå
regionskvalet till U16 Elit. Efter en dramatisk
avslutning på förkvalet stod man som segrare i den
skånska kvalserien och skall nu möta
Kallinge/Ronneby (KRIF) och Mörrum om en plats i
nästa års U16 Elitserie. Matcherna spelas i
Jössarinken i Mörrum.

Kval för A-laget för fortsatt div 2-status
Det gick inte alls för A-laget i fortsättningsserien och
Giants kunde tidigt förbereda sig för kvalspel. Kvalet
inleds på hemmaplan med derby mot Limhamn den 9
mars. Övriga lag i kvalet är IK Guts från Norrköping
och Virserum. Vinnaren spelar i division 2 kommande
säsong. Som förening vill vi spela i division 2 och
hoppas på stor uppslutning på matcherna i kvalet

Kvalschema (tider ej klara vid pressläggning)
9 mars Mörrum – Kallinge/Ronneby
10 mars Kallinge/Ronneby – Lund Giants
11 mars Lund Giants – Mörrum

Hemmamatcher:
9 mars kl 19.00 Lund – Limhamn
13 mars kl 19.00 Lund – IK Guts
18 mars kl 19.00 Lund - Virserum

Lund Giants HC · Klostergårdens IP · Stattenavägen · 222 28 Lund · E-post: kansli@lundgiants.se Tel: 070-378 1477 ·
http://www.lundgiants.se

LUND GIANTS HC NYHETSBREV
FEBRUARI 2018

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. www.lundgiants.se
Giantslag i semifinal i DM
Som en extra krydda på säsongen löper DM parallellt med det vanliga seriespelet.
Efter grundserien tar slutspel vid och två av Giants tre lag avancerade vidare till
semifinal. Team05 möter Helsingborg och Team03 möter Rögle BK och båda lagen
har goda chanser till avancemang. Då DM är väldigt svårt att få in i isschemat med
den begränsade isyta vi m fl föreningar disponerar, har Giants i flera år drivit att DM
skall spelas efter seriespelet som ett slags slutspel. Vi hoppas få gehör för detta i
framtida serieplanering. Nu önskar vi de båda Giants-lagen lycka till i årets slutspel!
Lyckad minihockeyturnering på sportlovet
Under sportlovet arrangerade Giants för första gången en miniturnering i 3 mot 3-spel på lilla rinken.
Det var öppen anmälan och flera deltagare
från andra föreningar var med under de två
dagarna. De anmälda spelarna delades in i
olika lag och spelade med hög intensitet och
kampvilja under två dagar. Smålagsspel med
mycket rörelse utan puck samt behov av att
fatta och utföra snabba beslut är mycket viktigt för hockeyspelare. Matchspel och träning på lilla
rinken är därför mycket viktigt i utvecklingssyfte.
Lund Giants först ut med elektroniska domarkvitton
Det är ett tungt administrativt arbete att driva en ishockeyförening, det är därför det är så viktigt att
vi alla hjälps åt för att få det att fungera. Som ett led i att förenkla och förbättra samt att minska
pappershanteringen för både domare, lagledare och ekonomiansvariga har Giants testat elektroniska
domarkvitton för våra ungdomslag i åldrarna B & C genom företaget Cleverec och tjänsten
Cleverservice. Försöket har slagit väl ut och vi siktar på att
implementera det för alla matcher i Lund kommande säsong.
Lund Giants är första föreningen i Skåne som använder denna
tjänst.
Våren är cupernas tid
Lunds lag åker gärna på cuper runt om i Sverige och på våren är det många som vill ut och möta
andra lag. Team07 skall till Mariestad i början av mars, Team04 till Karlstad & Team05 till Göteborg
och Mörrum. Sedan ett par år tillbaka ordnas det även cuper i Lund under april månad vilket lockar
lag från hela Sverige och Danmark. Vill ni se äkta glädje och dramatik, kom till Lunds ishall dessa
dagar.
14 april: Mobility Motors Cup Team05
15 april: Triangeltvätt cup Team05

20-22 april: Lund Giants U10 cup Team08
27-29 april: Lund Giants U12 cup Team06
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