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PREMIÄREXTRA – ALLT INFÖR SERIESTARTEN!
Äntligen är det dags för seriepremiär! Lund Giants herrar inleder på bortaplan söndag den 30
september mot Jonstorp. Hemmapremiär blir det den 3 oktober då Boro/Vetlanda kommer till Lund.
Lunds trupp har successivt vuxit och spetsats till under hösten. Det senaste tillskottet är Tobias
Strandberg som efter ett års uppehåll gör comeback i rinken. Tobias har meriter från Allsvenskt spel
med IK Pantern och kommer bidra starkt till lagets offensiv under säsongen.
För många ungdomslag rullar serierna också igång de närmaste två helgerna. Giants har anmält 19
lag i seriespel vilket är tangerat rekord från förra säsongen. Det innebär att istidspusslet är ett
millimeterarbete och vi har få möjligheter till flexibilitet. Flera hemmamatcher kommer spelas på
bortaplan samt i Höör. Tänk vad vi kunde göra med en ishall till!
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

En ung trupp med flera Giants-kopplingar

Det är flera spelare som valt att stanna i Giants till denna säsong. Med
ett nytt tränarpar och äntligen en materialare på plats så känns det
som en nystart för seniorerna. Det är en ung trupp men med mycket
rutin som skall ta sig an motståndet i division 2 under säsongen.
Tre spelare har Giants/LIS som moderklubb, Truls Wendt, Jimmy
Broholm och Erik Sandgren och det är mycket roligt att de är tillbaka.
Enligt oraklen på Hockeytvåanpodden kommer Philip Persson bli
Lunds poängkung. Han gjorde 46 poäng på 24 matcher i Panterns J20
förra säsongen och nätade också flera gånger med Lund i division 2.
Som kuriosa kan sägas att Philip är son till fd Leksands- och
Malmöspelaren Rickard Persson och har Eisbären Berlin som
moderklubb.
Årets internationella inslag
kommer från University of
Wisconsin-Milwaukee och
centern Mitchell
Andersson. Han skall läsa i
Lund under två år och
passar på att spela hockey
vid sidan av studierna.
Förra säsongen gjorde han
47 poäng på 22 matcher.

LUND GIANTS HC 2018/2019
Målvakter
#1 Jakob Hartman, 20 år
#39 Truls Wendt, 21 år
Backar
#7 Sebastian Nilsson, 21 år
#8 Karl Jivebäck, 20 år
#10 Adam Oja, 21 år
#15 Anton Svensk, 24 år
#19 Gustav Eckerberg, 25 år ”A”
#21 Erik Sandgren, 23 år
#25 Niklas Mcpherson, 24 år
#55 Eddie Petersen, 19 år
Forwards
#17 Philip Persson, 20 år
#76 Victor Riesbeck, 24 år
#18 Martin Svensson, 20 år
#20 Axel Hellqvist, 26 år ”A”
#23 Lukas Öberg, 21 år
#26 Mitchell Andersson, 21 år
#38 Tobias Strandberg, 24 år
#66 Jimmy Broholm, 19 år
#69 Victor Anderberg, 25 år ”C”
Mer info: Eliteprospects
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Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC
En koll på motståndet
Förra årets serie blev en ganska ojämn historia då Kalmar HC, eller Real Kalmar, som de kom att
kallas tog sig igenom både grundserien och alltvåan utan större poängtapp för att på vårkanten
kvalificera sig till division 1. Mörrum fick också en division 1-plats när serierna fastställdes inför
säsongen. Nykomlingar är Åstorp, som slog ut Osby i kvalet. Mjölby har flyttats tillbaka till södra
serien efter två års spel i Göteborgsgruppen. Det är ett stort bekymmer med den stela
regionsindelningen. Man skall inte behöva åka 45 mil för en bortamatch i fjärdedivisionen.
HEMMAMATCHER HÖSTEN 2018
03-okt
10-okt
24-okt
21-okt
31-okt
11-nov
18-nov
28-nov
05-dec
09-dec
16-dec

19:00
19:00
16:30
16:30
19:00
16:30
16:30
19:00
19:00
16:30
16:00

Boro/Vetlanda HC
Alvesta SK
Sölvesborgs IK
Åstorps IK
Olofströms IK
Jonstorps IF IshF
Mjölby HC
HA74 Sävsjö
Värnamo GIK
Nässjö HC
Gislaveds SK

Expertisen säger att Mjölby och Alvesta är de lag som ser
starkast ut men även Jonstorp har behållt stora delar av
truppen och fått förstärkningar från Rögles J20 och Kanada så
de får också ett topptips. Lund nämns som en svårbedömd
outsider. Serien kommer att bli jämnare i år och fler lag
kommer kriga runt strecken. Lunds träningsmatcher har varit
blandade sett både till resultat och prestation. Lagets
målsättning är att kämpa om en plats i Alltvåan under hösten.
Skulle det bli spel i fortsättningsserien så är målet att ta sig till
play-off. Vi skall framför allt jobba med stabiliteten i spelet
och se till att vi är konsekventa i det man gör på isen i match
efter match.

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.

Livet som division 2-klubb
Hockeyn kan tyckas vara glamorös ibland. Stora flotta arenor, privatflyg, service ner till rakhyvelnivå
men så finns också division 2. Med resor över 1/3-del av Sveriges geografi, hemkomst kl 03.00 på
torsdagsmorgnar, träningar på sena tider och en stor andel tid som skall tas ledigt från jobb för att
hinna med sin hobby så är det långt ifrån en glamorös tillvaro. Som förening eller med vår
anläggning och istillgång kan Giants inte ge de förutsättningar som krävs för att avancera i
seriesystemet men vi försöker göra det bästa utav situationen då vi sportsligt vill vara i division 2
vilket innebär att vissa grundvillkor måste uppfyllas. Det finns ett par inbyggda systemfel som
fördyrar verksamheten och i grund och botten kommer det av spelarbrist, ett problem vi bidrar till
att lösa mer än någon annan.
Sportsligt, långsiktigt, har vi alla chanser att avancera i seriesystemet då få föreningar har den bredd
av spelare som vi har i ungdomsleden. Vi är en breddförening (med en elitverksamhet) och har de
senaste åren jobbat för att bli en komplett förening där vi har lag i alla åldersgrupper från
hockeyskola till seniorlag. Med denna säsong kan vi flytta upp egenfostrade U16-spelare i A-laget
vilket på ett sätt sluter cirkeln.
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Omvärlden bedömer oss efter hur det går för seniorlaget. De två
senaste säsongerna sade att det var kaos & kris och att Lund är en
dålig förening. Man ser inte att vi har Skånes största
ungdomsverksamhet, kvalificerat oss för spel i U16Elit och har flest
spelare med i TV-pucklaget. När vi pratar med våra sponsorer handlar
det också mycket om hur det går med A-laget och vilken
divisionstillhörighet man har och vilka visioner man har för att
avancera i seriesystemet. Sponsorerna vill synas och man syns mer
med ett lag i de högre divisionerna – Giants tid kommer!

Man måste börja någonstans för att kunna växa

Så avgörs Hockeytvåan
Fram till jul spelas Hockeytvåan i två grundserier, A och B i 22 omgångar med 12 lag. De fyra första
lagen i varje serie är kvalificerade för Alltvåan och de övriga
lagen spelar vidare i Hocketvåans fortsättningsserie. Det är
14 matcher i varje serie och den är färdigspelad i slutet av
februari. De sex första lagen i Alltvåan och vinnaren i
respektive fortsättningsserie är kvalificerad för Play-off till
kvalserien division 1. De två sista lagen i resp
fortsättningsserie spelar kval till division 3. I kvalserien till
division ett spelar fyra lag från Hocketvåan och två lag från
Hockeyettan.
Flygande start för U16Elit
Först ut i seriespel var U16 Elit som hade seriepremiär hemma mot Hanhals. Fullt i hallen och gratis
hamburgare sponsrade av Eurofinans gjorde premiären till den hockeyfest vi alltid vill ha i Lund. Att
det blev en övertygande seger med 4-0 gjorde inte saken sämre. Två väntade nederlag mot Malmö
och Rögle följde där vi på inget sätt är utspelade men hemma mot Karlskrona hoppade vi på
vinnartåget igen och vann med 4-1. Nästa hemmamatch är den 13 oktober mot Växjö Lakers.

Domarkris råder inte i Lund
I Skåne saknas det ett 30-tal domare för att alla
helgens matcher skall kunna spelas på ett bra sätt, nu
får domare stressa mellan ishallarna och
förberedelserna är inte optimala. I Lund håller vi på
att fylla denna lucka också. Senaste veckorna hölls
både FDK2 med 19 deltagare och FDK1 med 27
deltagare. Vi har det omvända problemet att vi har
för få matcher till domarna men som tur är så får våra domare ofta förfrågningar från andra
föreningar om att döma där. Det är ju idag fullt möjligt att göra proffskarriär även som domare, både
inom- och utomlands!
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