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Jul & Nyårshelgen innebär ett par dagar ledigt från ishallen. Det kan vara skönt att vila slitna muskler efter
en höst fylld med hockey. Ju äldre man blir & desto seriösare man är med sin hockeysatsning så gäller det
att inte helt, fullt och ohämmat ägna sig åt julens frestelser och vila. Promenader, en joggingtur eller
lättare styrkepass behövs för att hålla igång maskineriet. Allmänhetens åkning har i princip öppet varje
dag under jullovet så det finns goda möjligheter till spontanhockey. Vi får hoppas att kung Bore slår ett
handfast grepp över Skåne så att naturisar kan spolas upp.
Vi har haft en spännande höst i föreningen fr a då vi känt på hur det är att spela på högsta nivån med vårt
U16-lag. Vi har lärt oss mycket om hur vi kan förbättra sättet vi tränar på i de yngre åldrarna för att vara
ännu starkare i kommande årskullar. Vi har i vår verksamhetsplan att vi alltid skall ha ett lag i U16Elit och
med kvantiteten och kvaliteten på spelarna som finns de kommande åren så har vi alla förutsättningar – vi
skall bara vara rätt förberedda!
HUVUDSPONSOR

GULDSPONSORER

Lyckad tjejhockeydag i Lund
Skånes ishockeyförbund samlade under hösten alla distriktets tjejer till tre
tjejdagar (Lund, Limhamn, Kristianstad). Dagen i Lund samlade 43 tjejer
från hela skåne i alla åldrar och de tränade, spelade internmatcher samt
lyssnade på en inspirationsföreläsning av Maria Rooth. Maria är OSmedaljör från Turin 2006 och har en lång spelarkarriär bakom sig. Idag
arbetar hon som utbildningskonsulent för Tjej- och Damhockey på Svenska
Ishockeyförbundet.

Hoppet om ny ishall lever vidare
Medborgarförslaget om att bygga en ny ishall lever vidare. Förslaget fick över 500 röster och därmed
skall det tas upp för behandling. Tjänstemännen på kommunen gjorde det lätt för sig genom att
rekommendera nämnden att avslå förslaget men man motiverade avslaget med att ”istillgången för
föreningarna behöver utvecklas.”
Politikerna gick emot rekommendationen och remitterade förslaget till
utbildningsnämnden. Frågan som ställs är ”Hur mycket tid kan skolorna köpa
i en utbyggd ishall?” Det är av vikt att hallen fylls med aktiviteter. Vi har
själva gett förslag på att 65+ hockey eller fritidsverksamhet skulle vara sätt
att öka beläggningen i hallen. Vi har också föreslagit att allmänheten kan ha
tillgång till hallen dagtid vardagar när skolorna inte är där.
Frågan skall ställas också till grannkommunerna för att få upp antalet
nyttjandetimmar. Den befintliga hallen servar nästan 200 000
På väg ut genom den kommunala labyrinten?
invånare i fem kommuner. Optimalt bygger man en ishall
gemensamt finansierad av alla kommunerna i Lundabygden.
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Sju Lundspelare uttagna till första Skånelagstruppen för Team04
Den 5:e januari samlas det första urvalet till nästa säsongs TV-pucklag i Kristianstad. Från den öppna
verksamheten har lagledningen tagit ut 60 spelare och 6 målvakter som skall spela en miniturnering under
en dag. Ur denna trupp tas 40 + 4 spelare som skall vara med i ett två dagars dubbelmöte mot Småland.
Lund är väl representerat med sju spelare samt två stycken som nu tillhör Malmös organisation.
Deltagande i distriktsverksamheten är i första hand en del i utbildningen som hockeyspelare. Det är inget
slutmål att vara med i och spela TV-pucken. Fortsätt kämpa och kriga för att nå era mål.

Allmänhetens tider
23 - 25/12
Stängt
26 - 29/12
11.00 - 15.00
30/12
16.00 - 19.00
31/12 - 1/1 Stängt
2/1 - 4/1
11.00 – 15.00
5/1
16.00 – 19.00
6/1
11.00 – 14.00

A-lagets hemmamatcher
6/1
Nässjö kl 16.30
20/1 Gislaved kl 16.30
23/1 HA74 Sävsjö kl 19.00
6/2
Sölvesborg kl 16.30
10/2 Boro/Vetlanda kl 16.30
13/2 Åstorp kl 19.00
24/2 Alvesta kl 16.00

U16 Elit hemmamatcher
5/1
Hanhals kl 13.30
13/1 Karlskrona kl .16.30
26/1 HV71 kl 13.30
3/2
Växjö Lakers kl 15.00
Tillkommer gör matcher i U16SMkval under januari.

LUND GIANTS ÖNSKAR GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Vi vill tacka alla våra ledare och spelare samt föräldrar som ställer upp i vått och torrt för att göra vår
verksamhet möjlig för så många barn och ungdomar!
Vi vill också tacka våra sponsorer för det stöd de ger föreningen vilket gör det för oss att utveckla och
förbättra vår verksamhet!
Vill du också jobba på att göra Giants till en bättre förening? Hör av dig till kansli@lundgiants.se
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