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Rekordtidig ispremiär i Lund
Går man enligt veckonummer är allt som vanligt, men ser man till datumen i kalendern så har Giants
inte varit på is i Lund redan i juli på många år. Först ut var U16Elit-truppen som under ledning av
Daniel Lejdborg och William Ljunggren skall ge sig ut på en häftig resa under säsongen.
Det stora ungdomslägret väntade vecka 32 och i år lockades närmare 130 barn att deltaga i åldrarna
8-13 år. Flera äldre pojkspelare har på ett mycket bra sätt verkat som ledare under lägret. Det är en
viktig erfarenhet att ta med sig i hockeylivet och det ger en stor förståelse för ledarens utmaningar.
De första träningsmatcherna har också spelats och vårt A-lag, med debuterande egna produkten
Gustav Thomsson, 15 år, i laget, vann rätt så komfortabelt med 5-0 mot Herlev. Gustav är inte känd
för att vara blyg och i sin A-lagsdebut gjorde han två mål. Gustavs debut är ett tecken på att vi är på
väg att bli en hel förening där vi kan utbilda spelare hela vägen från hockeyskola till seniorhockey.
Om vi bara kunde få till stånd den så välbehövliga nya ishallen…… Det är val om en månad, sätt press
på er politiker!
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

Utbildning på agendan under säsongen

Styrelsens utbildningsansvariga, Henrik och Anna, kommer att jobba hårt för det som faktiskt är vår
kärnfråga i föreningen – utbildning av hockeyspelare. Det är en komplex process och för att klara den
krävs också utbildade ledare. Föreningen kräver att man går de utbildningar som ges av Svenska och
Skånes ishockeyförbund avsedda för den ålder man skall leda men vi vill detta år bredda
utbildningsverksamheten i hela föreningen att omfatta även kost, värdegrundsfrågor och
idrottsföräldraskap.
Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC
Digitala medlemskort och nya betalningsmöjligheter
Årets medlems- och deltagaravgifter kommer faktureras under slutet av augusti. Nytt för i år är att
Sportadmin, vårt medlemssystem, har integrerat sin betalfunktion med Billmate. När fakturan
kommer har man möjlighet att betala via faktura som vanligt men också via direktbetalning från bank
eller med bankkort. Fördelen för föreningen är att betalda avgifter kan följas upp automatiskt och vi
får därmed en bättre kontroll på våra transaktioner.
Precis som tidigare år finns möjlighet att dela upp betalningen under året. Meddela
kansli@lundgiants.se hur ni vill ha det.
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Nytt för i år är också att medlemskorten blir digitala. Efter erlagd avgift kommer
ni kunna se ert medlemsbevis i t ex Sportadmins medlemsapp eller när ni loggar
in på er sida på hemsidan.
Utöver att stötta Lund Giants verksamhet så ger medlemsskapet fina förmåner
som t ex rabatter hos olika butiker och restauranger i Lund (Sushi2Go &
Ostabengtsson) eller rabatt och kickback till föreningen varje gång du besiktar
bilen Carspect Gastelyckan.
Sportadmins MedlemsApp finns att ladda ner på AppStore & GooglePlay.

Regelnyheter inför säsongen 2018
Kommande säsong är ett s k regelår där regelboken ses över mer grundligt och tolkningar av reglerna
uppdateras. Några av nyheterna är:
- Målområdets design ändras och ser nu likadan ut på alla
serienivåer.
- Minsta antal spelare för att börja en match är 10 + MV
mot tidigare 5 + MV. Här kan tilläggas att flera
motståndarlag förra säsongen hade haft svårt att komma
till spel med denna regel.
- Straffslag skall utdömas direkt och inte som tidigare
avvaktande med uppsträckt arm
- Automatisk icing införs i U15 (A2) Detta för att
hybridicing och bytesförbud skall sammanfalla i U16 (A1)
- Musik får spelas under Timeout.
För den sista regeländringen önskar tränare att musiken hålls på en lagom volym så instruktioner
tydligt kan ges till spelarna. Vill man fördjupa sig i de nya reglerna så finns en bra sammanfattning
här: Översikt regeländringar 2018-19

14 Lundspelare på Skånes utvecklingsläger
Som en del av spelarutbildningen ordnar Skånes
ishockeyförbund ett distriktsläger för U15spelare, i år är lägret förlagt till Jonstorp. Från
Lund deltar 14 spelare födda 2004 och under
fyra dagar blandas träningar, teori, fys och
matchspel. Lägret är ett första steg mot det
distriktslag som Skåne skall spela med i TVpucken 2019 men är främst sett som ett bra
utbildningstillfälle. Tilläggas kan att även
domarna i internmatcherna kommer från Giants.

Foto: Patrik Höiby

Lägret följs upp under säsongen med två matchdagar, s k Skånematcher dit det också är öppen
anmälan. Efter nyår tas den första truppen ut med 60 + 6 spelare till en breddcamp. Säsongen
avslutas med Aprilcupen i Stenungssund och ev en resa till Tjeckien.
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Renovering av skottrampen av Team06
Giants skottramp som står i en avskiljd del av
idrottsområdet har utsatts för vädrets makter men den
har också slitits av ambitiösa hockeyspelare. Tyvärr har
också ovälkomna besökare gjort sitt för att förstöra
rampen. Bl a har skyddnätet rivits sönder flera gånger.
Med materialstöd av Optimera Bygg och Cramo samt
arbetsinsatser av föräldrar i Team06 så har rampen fått
nytt golv och nya hårda skyddsväggar. Ut & skjut – det
är tufft att göra mål!
Foto: Stefan Sandberg

Grillade korvar i kiosken, större kaffekoppar & godispuckar
Inom kort öppnar Giants kiosk för säsongen och efter sensommarens
grillförbudet så kommer det glädjande beskedet att vi kommer
servera grillade korvar i kiosken genom den rullgrill som donerades
till oss efter förra säsongen. Den klassiska kokta Mellen blir dock
kvar i oförändrad form, gärna med grov senap på!
Vi testar också att bredda sortimentet med en Giantsgodispuck samt
utöka det befintliga genom att göra kaffekopparna större.

12 lag anmälda till Skånes seriespel – matcher i Höör
Lund har anmält 11 lag + tre DM-lag i årets seriespel. I princip är
det två lag i varje åldersgrupp, ofta på svår och mellannivå.
Då vi i år har fem lag som spelar fulltidsmatcher och att
sammandragen för de yngsta också tar extra tid kommer vi inte
få plats med alla matcher i Lund. Vissa flyttas till bortaplan men
vi kommer också att spela hemmamatcher i Höör.

Anmälda lag (födelseår)
A1 (03 & 04)
A2 Div 1 & Div 2 (03, 04 & 05)
B1 Div 1 & Div 2 (05, 06)
B2 Svår & Mellan (05, 06)
C1 Div 1 & Div 2 (07, 08)

Matcherna i Höör kommer att fördelas över alla trupper. Vi har
själva fått ta fram denna spelplats och vi får inte någon
ekonomisk kompensation från kommunen för de extra
kostnaderna. Dyr hyra, längre resa för domare samt inga
intäkter i kiosken.

C2 Svår & Mellan (07, 08)

Som sagt i början av nyhetsbrevet – det är val om en månad,
prata med er politiker.

D3 2 lag (11)

DM för U14, U15 & U16
D1 1 lag (09)
D2 2 lag (10)
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