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Augusti = Hockeyläger i Lund
Lund Giants ordnade som vanligt hockeyläger i augusti. Årets läger var litet annorlunda upplagt med tanke på
pandemibegränsningarna. Det var färre deltagare och nya rutiner för mat och omklädnad. Men det fungerade väldigt
bra. Det var 90 st hockeysugna barn i åldrarna 6-12 år som tränade ishockey, fys, teknik etc under 4 dagar. Grupperna
var utspridda över fler ytor; ishallen, bollhuset, idrottsplatsen, fotbollsplanerna. Barnen visade enormt mycket glädje för
att komma tillbaka till ishockeyn efter 5 månaders uppehåll.
Som avslutning på lägerveckan hade vi också ett endagsläger för målvakter i samarbete med Sandbergs goaltending.

HUVUDSPONSOR

Seriestart i september
LUND GIANTS HC Lag 20/21
Representation
U16 Elit
J18 Div 2
J 20 Div 1
Ungdomslag
D; D1, D2 och D3
C, C1 och C2
B, B1 och B2
A, A1 och A2

Äntligen var det dags för matchspel i ishockeyn. Seriestarten för de flesta lag var
tidigare än vanligt För de yngsta ställdes dock poolspelen in då de hade
inneburit för många spelare på samma ställe. D-lagen får ordna
träningsmatcher med färre lag istället.
Samtidigt som det var fantastiskt kul att barn och ungdomar fick spela
hockeymatcher igen har det varit tråkigt att föräldrar och nära och kära inte
kunnat se matcherna live. Samtliga matcher som spelas i Lunds ishall från C2
och uppåt kommer att kunna ses via svenskhockey.tv. Samtidigt som du köper
ett årskort på tjänsten kan du välja att stötta din favoritförening med 200
kr.

Hockeyskolan
Rekreationshockey
(föräldrahockey)

I skrivande stund har dessvärre allt seriespel stoppats igen mellan 24/10-1/11.
Vi hoppas vi ska vara igång igen snart.
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Publikläget
Vi släpper åter igen in publik
i ishallen. Vi uppmanar alla
att följa de regler som satts
upp i samband med träningar
och matcher. Och tänk på att
entrén är del av ishallen.
Vänta utomhus innan och
efter match och träning.

Giants har anmält 18 lag i seriespel från J-20 U8 (D3). Att vi är fler lag och många
träningsgrupper innebär dessutom ett pressat
isschema. Vi deltar i alla DM-serier (U13-U16)
och en då del serier spelas annorlunda i år
jämfört med tidigare säsonger. Det ställer stora
krav på vårt isschema. Vi har fått flytta flera
hemmamatcher till bortaplan vilket innebär stora
kostnader i ökad ishyra och domare som får
längre restid. I år spelar vi ”hemma” i
Landskrona, Åstorp, Höör och Tyringe. Arbetet
med ny ishall pågår men läget är akut.

Rekreationshockey
(föräldrahockey)
För er föräldrar som kanske
spelat själva eller undrar hur
det är, spelar vi
rekreationshockey på
tisdagarna på lilla rinken. Vi
behöver fler spelare. Anmäl
er via
medlemsregistreringen om
ni är intresserade.

Hockeyskolan
LUND GIANTS HC
Hockeyskola
Hockeyskolan lockar årligen
över 130 barn att börja spela
ishockey. Vi har löpande
anmälan under säsongen.
Anmäl er på lundgiants.se

Hockeyskolestarten är alltid en stor

händelse i Lunds ishall. Glädje och skratt
hördes när gamla och nya kompisar
återsågs på isen.. Hockeyskolans
coronaanpassning innebar fler ispass och
färre barn per träning inledningsvis, de
nya deltagarna fick en bra och lite
lugnare start. Första tillfället var det 70
barn på plats, uppdelade i flera grupper.
Nytt för året är också att man lånar hem sin utrustning och kommer ombytt till
ishallen.
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Domarutbildning
Det råder brist på domare generellt i Skåne, men inte i Lund. Under de senaste veckorna har vi genomfört två
domarutbildningar för våra föreningsdomare. Först ut var FDK2, dvs de som skall döma B-, & C-lagens matcher och
sedan hölls FDK1 som är det första steget på domartrappan för de som skall döma D-serierna i vinter. Utan domare ingen hockey och tänk på att våra domare också är under utbildning precis som spelarna så visa respekt och ha en
hjälpande attityd från is, bås och läktare.

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

Huvudsponsor
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