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Framgångsrikt avslut lägger grunden för en rolig ny säsong!
Efter ett alldeles för långt uppehåll kommer ett färskt nyhetsbrev att läsa i hängmattan mellan
fyspassen. Det blev en avslutning i dur för Lund Giants den senaste säsongen. Vi fick under mars
uppleva två framgångsrika kval där vi i det ena ganska enkelt behöll vår division 2-status för
seniorerna men framför allt fick vi uppleva ett avancemang till U16 Elit för vårt U15-lag! Det är Giants
ungdomsishockeys största framgång och det har verkligen gett eko i hockeysverige. Vi skall till nästa
säsong välkomna Frölunda, Linköping och HV71 till Lunds ishall vilket skall bli mycket inspirerande!
Utöver kvalframgångarna så tog även Team05 hem DM-turneringen för Skåne efter vinst mot Rögle i
finalen med 3-2. Det var Lund Giants första DM-seger. April avslutades med tre roliga cuper i Lunds
ishall där Giants vann två av dem. Flera Giantslag gjorde bra ifrån sig på cuper ute i landet också. Vi
syns och hörs – det är bra!
Efter isens bortsmältande gick några på sommarvila men för de äldre började nästa säsong tämligen
omgående. Framför allt de äldre lagen står inför stora sportsliga utmaningar kommande säsong och
det gäller att vara väl förberedda. Man skall dock inte glömma att äta glass också!
HUVUDSPONSOR
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Seniortruppen växer fram

Under ledning av nya tränarparet Fredrik Johansson och Conny Johansson växer en seniortrupp sakta
men säkert fram. Laget har tränat fys 3-4 gånger/vecka sedan april och håller juli ledigt för egen
träning. Glädjande att flera fd Lundspelare har kommit tillbaka till föreningen. Det blir en föryngring
av truppen där ambition och spelglädje skall ta laget till en framgångsrik säsong. I dagsläget består
truppen av 2 MV och 16 spelare samt ett antal try-outspelare.
Vi konstaterar också att vi äntligen fått en fast
materialare till seniortruppen när Derek
Yxhed, senast i IK Panterns A-lag skall se till
att spelarna är redo för match i vinter.
Foto: Jarek Pyrih

Fredrik Johansson, Conny Johansson och Derek Yxhed är A-lagets ledartrojka i vinter

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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Hur gick det till?
Vi har redan varit inne på det, Lund Giants spelar i U16 Elit säsongen 2018-19! Men hur gick det till
att vi som en stor breddförening tog oss hela vägen? Team03 var den första åldersgruppen som
började i hockeyskolan i den nya ishallen och med det nya upplägg som föreningen jobbade efter.
Låneutrustningar, många ledare och avgifter som inte skulle avskräcka.
Seriepremiär U16Elit
Fokus skulle vara på glädje och sammanhållning, inte på resultat. Truppen
växte för varje år och spelarna pushade hela tiden varandra att bli bättre
under både träning och matcher. Laget har också deltagit i många cuper,
vs
ofta med övernattningar, för att ha roligt utanför rinken. Resultaten har
varit viktiga men alltid underordnat prestationen. Löpande under åren har
Lördag 15 sept. kl 13.00
vi försökt ge alla spelare utmaningar som har varit spel med äldre och
Lunds ishall
ibland yngre samt spel i serie med olika nivåer. Vi har alltid funnit att vi
haft tillräckliga utmaningar i vår egen ålder så det var först inför U15-året
som vi valde att anmäla lag i en äldre serie A1.
Inför säsongen 2017-18 stod laget och föreningen inför ett vägval. Historiskt har Lund alltid tappat en
stor del av sina spelare i U14 och U15 till grannföreningarna men nu fanns 27 spelare som inget
hellre ville än att vara kvar i Lund. Skall man vara ärlig så var alternativen inte de attraktivaste heller.
Fokus på tävlingsspel ökar i U15 och U16 så beslutet var att gå ”all in” och visa med resultat vilken
verksamhet vi byggt upp. En helt avgörande faktor till
framgångarna var en ökad fysträning både i kvalitet,
intensitet och kvantitet. Vi orkade mycket mer än våra
motståndare ju längre säsongen led. I slutkvalet skulle det
bli en direkt avgörande mellan Lund och Mörrum. En jämn
match där Lund går fram till 2-0 ledning i början av tredje
perioden, en ledning Mörrum kvitterar och det blir
förlängning. Fem minuter in i förlängningen får Lund in
vinstmålet och skapar en historiskt glädjehög på isen.
Segerjubel!! Foto: Roger Hargemyr
Inför den kommande säsong har vi tappat tre spelare men vi har fått flera nya lagkompisar som vill
prova på att ta en plats i vår elittrupp. Sommarträningstruppen har bestått av 26 + 4 spelare som
tränat fyra gånger i veckan plus ett eget pass. Att vara fysiskt väl förberedd kommer att vara
avgörande under nästa säsong. Laget tränas av Daniel Lejdborg och fystränare Stefan Carlzohn
Ett år i eliten men vad händer sedan?
Föreningen ser långsiktigt på spel i U16 Elit, vi skall kunna erbjuda ishockey på alla nivåer. Vi är fr o m
nu en breddförening med elitverksamhet. Under säsongen 2018-19 kommer spelare födda 2004 och
2005 se en ökning av träningsintensiteten för att vara förberedda för att spela U16 Elit när det är
dags. Det är många som vill spela på elitnivå men är man beredd att lägga ner tiden och träningen
som behövs?
Lund Giants först ut med elektroniska domarkvitton
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 under våren 2018 genom företaget Cleverec och tjänsten Cleverservice. Försöket har
slagit väl ut och vi kommer implementera det för alla matcher i Lund kommande säsong.
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Uppdatering av drömmen
Det har varit mycket skriverier i media om utbyggnad av arenan efter nyår. Vi har varit aktiva i
vårt lobbyarbete tillsammans med LKK och
det är uppe på kommunstyrelsenivå att
behovet av ny ishall är stort och akut. För de
som följer debatten om idrotssanläggningar i
Lund så vet man att det tar lång, mycket
lång, tid att komma till ett beslut.

I korthet är läget som följer:
- Kommun och Arenastiftelsen vill bygga ut Arenan med en C-hall samt en hall avsedd för gymnastik
- Johan Wester har föreslagit att Arenan byggs ut med en kombihall för scenkonst / idrott samt att
Arenan också expanderar till att vara en mötesplats och verksamhet öppen för lundaborna.
- Lund Giants och Lunds KK önskar att ishallen byggs ut med minst en fullstor rink, föreningslokaler,
kafeteria för sittande gäster samt fler omklädningsrum.
- Malmö Curlingklubb ställer frågan om Arenan också kan rymma Curlinghall – något vi stödjer.
- Politikerna bordlägger frågan…
Det är val i höst och idrotten i Lund får flera möjligheter att ställa politiker mot väggen. Om
idrottsanläggningarna inte räcker till idag och staden skall växa med 30 000 invånare så måste man
planera in idrottsanläggningar när det byggs nytt. Det är dock inte ett unikt Lund-problem utan ett
riksproblem vilket också RF har uppmärksammat i kampanjen Bygg för vår hälsa

Vem ansvarar för vad?
Lund Giants styrelse är fulltalig och har inlett arbetet med kommande säsong. Serieanmälan till
ungdomsserierna skall t ex vara gjord den 25 juli och all övrig verksamhet i föreningen, te x kiosk och
utbildning skall planeras. Samtidigt pågår planeringen för genomförande av sommarlägret som i år
lockat 130 deltagare i åldrarna 2011-2006
Anders Thomsson har tagit ordförandeklubban och
ansvarar även för kommunikationen inom föreningen samt
att han kommer ha ett finger med i kiosken tillsammans
med Daniel Fransson. Vice ordförande är Anna Klinteberg
som även jobbar med utbildning tillsam mans med Henrik
Eriksson. Kontakten med sponsorer och aktiviteter som gör
att vi syns utåt jobbar Nico Pena och Daniel Fransson med.
Förre tränarna i föreningen, Daniel Andersson och Jonas
Alm ansvarar för ishockey för C2 och äldre medan
Kristoffer Wigren utöver att vara kassör även ansvarar för
åldrarna Hockeyskolan – D-pojkar. Daniel Fransson är seniorernas kontakt i styrelsen. Fredrik Malm
ansvarar för material och anläggning samt föreningsutveckling. Styrelsen har ett stort stöd i Niclas
Kronroth på kansliet som sköter mycket av det dagliga arbetet. Det är idag omöjligt att driva en
idrottsförening i Giants storlek på enbart ideella krafter. Vi ser fram emot en rolig säsong och önskar
alla i Giantsfamiljen en trevlig sommar – om tre veckor ligger isen i ishallen igen!
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