
Så här gör vi i Lund Giants  
 
Det här förväntar vi oss av dig som förälder: 

Att du respekterar de tider och förhållningsregler 

som gäller i aktuellt lag. Håll dig uppdaterade via 

vår hemsida! 

Att du uppträder som en god förebild. 

Att du ställer upp och hjälper till med det som be-

hövs i ditt barns lag. Det kan vara att bygga sarg, 

stå i kiosken eller sitta i sekretariatet. Det kan 

också betyda att du tar på dig ansvar som ledare.  

Att du några gånger per år ställer upp för att 

hjälpa hela föreningen, till exempel på seniormat-

cher, bakluckeloppisar eller i samband med all-

mänhetens åkning. Det brukar bli några timmar, 2-

4 gånger/år.  

Att du har förståelse för att föreningen trots höga 

avgifter för ishyra och lokaler arbetar för att upp-

rätthålla en verksamhet av god kvalitet som är öp-

pen för alla. 

Att du tänker på att Lund Giants  är en ideell före-

ning. Om vi inte alla hjälps åt blir det helt enkelt 

ingen ishockey! 

 
Det här kan du förvänta dig av Lund Giants: 

Ditt barn tas om hand av engagerade ledare som har 

rätt kompetens för ishockeyträning i aktuell ålders-

grupp.  

Ditt barn är försäkrat genom Svenska Ishockeyförbun-

dets försäkring på match och träning. 

Vi lär ditt barn att spela ishockey efter barnets förut-

sättningar. I samråd med föräldrarna hittar vi en nivå 

som passar för barnet. 

Vi lär ut hur viktigt det är att äta rätt i samband med 

träning. 

Vi lär barnen att uppträda som goda lagkamrater och 

med respekt för motståndarna.  

Som medlem i föreningen har du möjlighet att framföra 

dina tankar om verksamheten och på så sätt kan du 

också påverka den. Vi tar dina åsikter på allvar. Se till 

att framföra dem till rätt person och inte på läktaren!  


