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Säsongen flyger fram och vi är redan en bit in i November. Den som besöker ishallen ser den energi
som finns hos alla barn och verksamma i föreningen vilket är en härlig känsla. Det som också är
tydligt är vår trångboddhet. Det är ett ordnat kaos med utrustning och spelare överallt i lokalerna.
Där pågår också träning på de ytor som inte är avsedd för ändamålet och tydligast är väl LKKs
barmarksträning i korridoren utanför toaletterna.
Vår senaste skrivelse om utbyggnad av ishall samt det medborgarförslag som fick över 500 röster är
under behandling av kommunen – vi ger oss inte!
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

Giants-spelare på landslagsuppdrag

Vi är inte bortskämda med landslagsspelare i Giants
men under förra säsongen deltog en spelare i en
samling för det Colombianska landslaget och vi har
tidigare haft en serbisk landslagsman hos seniorerna.
Till detta år har vi inte mindre än tre spelare med
landslagserfarenhet i föreningen. I U16 elittruppen
spelar Jakub Huzevka som i slutet av augusti spelade
en fyrnationsturnering för Slovakiens U16-landslag.
Under det pågående landslagsfönstret deltog Anes
Kararic i Sloveniens landslag i en turnering i Italien.
”Dansken med handsken” Marcus Böhne-Björn är
uttagen till det danska U16-landslagets trupp som
kommer att spela matcher längre fram under
säsongen.
Vi har även representation i de svenska landslagen
och det i form av Victor Anderberg som fått
uppdraget som sjukgymnast för det svenska U20landslaget som spelade en JVM-förberedande
turnering i Tjeckien. Det är en upplevelse att få vara
med i de stora sammanhangen säger Victor som
säkert kommer ha med sig många nyttiga
erfarenheter hem till Lund.
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Ordning och reda i hallen
Som nämnt ovan är det trångt i hallen och för att verksamheten skall
fungera och trivseln vara som vi vill finns några regler som gäller för alla.
Föreningen får ofta påminnelser från driftspersonalen när reglerna inte
efterlevs eller att saker vi gör upplevs som problem. Några av de vanligaste
synpunkterna vi får men också det som ledarna säger till om är:
-

Inget spel med boll (inkl tejpbollar, tejprullar, pappersbollar) eller puck utanför rinken, i
omklädningsrummen eller i korridorerna (Gäller de flesta ishallar i Sverige)
Ställ tillbaka använt träningsmaterial på avsedd plats
Stör inte de som tränar genom att banka på plexiglasen och ropa namn
Endast ansvarig ledare / person som flyttar målburar får vara på isen när ismaskinen kör
Håll ordning på dina egna saker och hjälp kamrater genom att ta hand om deras saker
Stäng dörrarna till rinken för att spara på kylan och därmed få ner energitillgången
Stäng dörrar mellan uppvärmda och kylda utrymmen (t ex dörren mellan ishallen och
området för rullstolshissen / fysförrådet.

Hjälps vi alla åt att följa dessa ganska enkla föreskrifter så är mycket vunnet för föreningstrivseln och
samarbetet med kommunen.
Följ gärna - och glöm inte tagga - Lund Giants HC på Facebook när ni gör hockeyrelaterade inlägg!
https://www.facebook.com/lundgiantsHC
Trasig is men snabbt åtgärdat av vaktmästarna
Det som inte fick hända hände helgen 10-11 november, isen
sprack och vi fick ställa in matcher och träningar. Bakgrunden
till problemen var att skolorna varit i ishallen dagtid och
föreningarna kvällstid. Detta sammantaget gjorde att det inte
fanns tid för isvård, där man bl a kontrollerar isdjupet på olika
ställen i rinken. Återigen, hade vi haft en is till hade inte trycket
blivit så hårt så man hade haft tid att hålla kvaliteten på isen.
Vaktmästarna gjorde en stor insats hela lördagsnatten med
spolning och frysning för att A-lagsmatchen skulle kunna
genomföras. Stor eloge till personalen.
Lockerroom-talk i hela föreningen
I samarbete med SISU och Skåneidrotten genomför föreningen
föreläsningar inom ramen för Lockerroom talk till alla C-lag och äldre.
Det handlar om attityder och språk i omklädningsrummet samt en
diskussion om Fair Play och allas lika rättigheter i idrottsvärlden.
Diskussionerna kommer genomföras lagvis i samband med träning. För
de föräldrar som vill ta del av materialet finns det på Lockerrooms
hemsida. http://lockerroomtalk.se/idrottsforening/

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

