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Vi kan nog alla hålla med att det varit en annorlunda säsong 20/21. Trots alla omständigheter har de flesta grupperna 

varit igång med träning och även juniorerna fick börja träna. Vi har goda förhoppningar om att 2021 blir bättre. 

Amitionerna från våra förbund är att komma igång igen och förlänga säsongen. Vi vill tacka alla spelare, ledare, 

förtroendevalda, anställda, sponsorer och föräldrar för att se möjligheter istället för begränsningar. Vi behöver nog alla 

lite vila och julen kommer lägligt i år. GOD JUL och Gott Nytt År.  

 

 
 

 

 

 

Lund Giants ordförande Kristoffer Wigren ser tillbaka på året som gått med positiv framtidssyn. - Lund Giants 
har haft ett bra år, alla restriktioner till trots. Låt oss återblicka. Satsningen på juniorer har fortsatt med 
introduktion av J20. Vi har därmed full lagstege från Hockeyskolan till J20, det ska vi vara stolta över. Jag tänker 
också tillbaka på U 16 elitkvalet som genomfördes på ett bra sätt och vi behöll vår plats. Vi har stora 
engagerade träningsgrupper från D-A, vilket bådar gott inför framtiden. Vidare genomförde vi ett 
coronaanpassat sommarläger på ett mycket bra sätt. Vi var färre utövare, men att det gick att genomföra efter 
de förutsättningarna som fanns var viktigt. Våra medlemmarna; spelare, ledare och föräldrar har visat stor 
förståelse för anpassningarna som har gjorts. De ”nya” restriktionerna med att hållla avstånd, personlig hygien, 
ombyte hemma o s v har följts på ett tillfredsställande sätt. Vi hoppas nu att pandemin lägger sig så vi kan 
återgå till träning och jag önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År.        
 
     Kristoffer Wigren 
     Ordförande Lund Giants HC                                

 

God Jul och Gott nytt år 

Ordförande har ordet  

Julavslutningar i trupperna 

 

Flera lag har haft sina 

julavslutningar. Team 13 

(fotot) hade Lite julkul på 

isen. Tomten kom även i år.  

Alla har haft lite extra roligt 

på de sista passen och 

avslutat med skills 

competition, minimatcher, 

skojiga träningar o s v.  
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Skånes ishockeyförbund informerar om att förbundet, Region Syd och Svenska 
ishockeyförbundet i stort vill finna möjligheter att uppta matchsäsongen igen. 
Hur det ska ske och i vilka former och för vem finns det inga svar på i nuläget; 
det är beroende av samhällsläget i stort. Men ambitionerna finns för 
förbundens sida att det ska bli någon form av spel i vår. Vi vet mer om dessa 
planer i början av 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Förbundsinformation 

Lunds ishall stänger 22/12-

24/1 

 
Med anledning av 
regeringsbeslutet 18/12, att 
stänga idrottsanläggningar, 
har Lunds kommun meddelat 
att de följer det beslutet. 
Lunds kommun stänger 
därmed ishallen mellan tisdag 
22/12 - söndag 
24/1.Utomhus träning väntar 
fortsättningsvis. 
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Tack vare de sponsorer vi har och de bidrag vi kunnat söka klarar vi av att driva vår verksamhet framåt. Vi vill däremd 

rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör vår barn-, ungdom- och juniorsatsning möjlig. 

Huvudsponsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

        

      

Sponsorer 
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