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Full fart från de yngsta till de äldsta!
Tänk att vi redan är på väg mot halva säsongen - en säsong som efter en trevande 
start nu rullar på utan några som helst restriktioner.
Lund Giants kan med stolthet säga att vi har aktiva grupper från de allra minsta i 
hockeyskolan upp till J20 där vi lägger grunden för en organisation som kan hålla kvar 
och utbilda så många spelare som möjligt på alla nivåer. 
Att ha nästan 150 barn inskrivna i hockeyskolan är självklart en utmaning, men också 
ett bevis på att alla inblandade i Lund Giants erbjuder något väldigt bra och bygger för 
framtiden. 

Dock är det trångbott och vi vädjar till alla att kontakta kommunen och inblandade 
politiker för att få ett beslut kring den Arenastad som finns som förslag där det finns 
ännu en isyta planerad.   
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Otaliga matcher har spelats i alla olika 
åldrar vi kan med glädje informera att U15-
laget slutade på 4:e plats av 47 lag i GIF-
Cupen i Göteborg (tidigare GIC U15-Cup) 
Bra kämpat!

Vårt U16 regionlag har har skördat stora 
framgångar och föll precis på målsnöret 
och slutade på en sjätteplats i höstserien.
Efter jul väntar spel i fortsättningsserien.

Utöver ovanstående har vi våra skolverksamheter, både högstadie och gymnasium där 
antalet som nu kombinerar sina högstadiestudier på Svaneskolan med att två morgnar i 
veckan ha ishockey på schemat nu uppgår till 55 elever.

Gymnasieskolesamarbetet med Polhem kör nu sin första trevande termin och 
rekryteringsarbetet för nästa läsår är i full gång där högklassig gymnasieutbildning kan 
kombineras med en likvärdig sådan inom ishockey.      

Ordföranden har ordet
I en så stor klubb som Lund Giants där vårt motto är att vara en plats för alla som vill spela 
hockey är det av stor vikt att skapa en “vi-känsla” där alla inblandade känner en stolthet 
inför klubben och samtidigt leverera en högklassig utbildning av hockeyspelare. 
Från styrelsens sida arbetar vi aktivt med att försöka vara synliga och skapa en dialog 
mellan de olika lagen och underlätta planeringsarbete genom att hjälpa till med träningar 
och stödja upp där det behövs.  Utöver det har vi fördubblat budgeten för utbildningar från 
tidigare år för att se till att alla våra ledare håller så hög klass det bara går. 

Allt sker dock inte över en natt, långsiktighet och byggandet av lag där alla känner sig 
trygga och välkomna är det viktigaste. Därefter, och genom detta kommer resultaten i form 
av duktiga och välutbildade spelare. 

Kristoffer Wigren - Stolt ordförande     

Nyhetsbrevet från Lund Giants - kanske det sista?
Som ni kanske har sett satsar vi på att kontinuerligt skicka ut information via hemsidan och 
har som tanke att fortsätta med detta även i fler kanaler såsom Instagram och Facebook. 
Därmed kommer vi som det ser ut nu att inte skicka ut övergripande nyhetsbrev utan 
försöka se till att ni medlemmar får tillgång till så färsk information som möjligt via våra 
kanaler där vi hoppas att ni följer oss.
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En ishockeyklubb mer än hockey
En klubb som Lund Giants drivs till största del av ideella krafter och det är inte bara på och 
runt om isen som dessa krafter behövs.  

Om du har ett brinnande intresse/kontakter inom sponsring, marknadsföring, livsmedel, 
verksamhetsutveckling eller något annat som du ser skulle kunna vara klubben till gagn så 
vänta inte med att kontakta oss! 

Enklast genom att skriva till styrelse@lundgiants.se eller skicka ett meddelande via 
Facebook.  

Vi avslutar med en intervju med vår junioransvarig, Jonas Dahlgren. Tanken är 
att publicera intervjuer med ledare inom organisationen kontinuerligt för att 
fortsätta bygga vårt “vi” i Lund Giants - skånes största hockeyförening.

Kan du i korthet berätta vem du är och vilken roll du har i Lund Giants?
Jag är 33 år gammal, född och uppvuxen i Skövde men bor numera i Lomma med min sambo 
och en dotter som snart fyller tre år. I 
det “civila” jobbar jag som inköpare på 
ett bolag som leasar ut alltifrån bilar till 
kaffeautomater till Malmö stad. 

Min hockeyutbildning fick jag i Skövde 
IK där jag spenderade min uppväxt 
spelandes hockey i samma klubb hela 
vägen från hockeyskolan till A-laget. 
Efter att i senare tonåren drabbats av 
körtelfeber (precis som Robin Söderling, 
reds anm), som tog lång tid att komma 
tillbaka från, såg jag tyvärr att en 
karriär som hockeyspelare inte var inom 
räckhåll och bestämde mig då för att 
satsa på tränarrollen då hockeyn ligger 
mig väldigt varmt om hjärtat.     

Jag inledde min tränarkarriär som assisterande tränare i Skaras A-lag för att sedan gå 
vidare att först gå in som assisterande tränare och senare huvudtränare i Tibros A-lag i 
division 2. 

Efter att ha flyttat söderut (vi hade ett stopp i Malmö innan vi flyttade till Lomma) så har 
jag varit huvudtränare för Limhamns A-lag och Trelleborgs juniorlag innan jag nu tagit mig 
an utmaningen att vara huvudtränare för juniorerna i Lund Giants.
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Vad är det med hockey som du tycker är bra för ungdomarna?
Framför allt att det är en lagidrott och hur det utbildar ungdomar i att befinna sig i ett 
socialt sammanhang där man jobbar för varandra mot ett gemensamt mål.  

Lagidrott är ett en väldigt bra skola när det gäller att lära sig om till exempel gruppdynamik 
och ledarskap. Framförallt att man lär sig att alla inte är lika och att styrkan i ett lag finns i 
att alla bidrar med det som de är bra på och att man hjälps åt att skapa en stark enhet 
Som tidigare seniortränare ser jag även en väldigt positiv utmaning i att träna ungdomar i 
junioråldern och hjälpa dem att fortsätta utvecklas och guida dem framåt då de har kommit 
väldigt långt i sin utbildning, men behöver verktyg för att fortsätta utvecklas. I junioråldern 
kan man med rätt verktyg även se framsteg väldigt snabbt, nästan dag för dag.  

Hur viktiga är matcherna?
För mig är de otroligt viktiga. Om man jämför med prov i skolan så är matcherna det forum 
där man visar vad man har lärt sig på träningarna och får testa sig mot spelare i andra lag. 
Både individuellt och som lag.  

Hur tycker du att de som finns runt omkring dig kan stötta dig på bästa sätt? (styrelse, 
ledarstaben och föräldrar)?
Min bild av Lund Giants är att det är en välordnad förening under utveckling där jag tycker 
att alla stöttar extremt bra och vill skapa en framtid för alla spelare.  
 
Vilka är dina bästa egenskaper som tränare? 
Min ledarskapsfilosofi är att jag försöker möta spelare på deras nivå och ge individuell 
feedback. På ett övergripande plan är ett av mina ledord att i laget skapa en samsyn kring 
vilka krav vi ställer på varandra och vilka mål vi har som ett lag. För att kunna skapa detta 
krävs att man har tydlig och rak kommunikation i laget för att skapa en miljö där alla vet 
var man är på väg och vad som krävs.   
 
Hur viktigt är det att vinna?
Under tävlingsmatcher är det viktigt att vinna, ja! 
Ishockey är en tävling och tävlar man så ska man göra allt för att vinna. När man bygger ett 
lag är något av det viktigaste att skapa en vinnarkultur där inställningen då man kommer 
till en match är att vinna till varje pris.

Dock måste det tilläggas är att det absolut viktigaste utanför matchen är hur man skapar 
VÄGEN till att vinna med alla förberedelser som det kräver. Alltifrån att individuellt 
förbereda sig på bästa sätt med att äta och sova ordentligt till att vara en god lagspelare 
och stötta och lyfta dina lagkamrater alla dagar i veckan. 
 



Månadsbrev November 2021

Hur viktigt är det att träna och hur mycket är lämpligt?
Som jag säger ovan så är vägen till att vinna väldigt viktigt vilket naturligt gör att det är 
viktigt med träning och att skapa kvalitet på träningen. 

Kvaliteten skapar man genom att vi som tränare skapar utmanande träningar och att alla 
spelare kommer till träningen med inställningen att vilja bli bättre. “It takes two to tango”. 
När det gäller mängden träning känner jag att det krävs minst tre isträningar plus 
fysträningar i veckan för att med kvalitet utveckla sig som lag. 

Vad skulle kunna få dig att sluta som tränare?
Oj, svår fråga, men om jag ska svara kort så är det väl när jag uppnått mina mål som jag har 
satt upp för mig själv som tränare.
 
Har du och ungdomarna samma målsättning med ishockeyn tror du?
Ja, det hoppas jag och det är något vi jobbar med varje dag att måla upp de mål vi har och 
bryta ner dem till något vi kan relatera till kortsiktigt för att veta vad vi skall jobba vidare 
med.

Vad tycker du gör hockey speciellt i förhållande till andra sporter?
Att det är små marginaler i hockeyn, man brukar säga att det “svänger fort i hockey” och det 
handlar väldigt mycket om psykologi och att man som spelare och tränare inte får tappa 
fokus någon gång under en match. Det och att det är en extrem lagsport där det är otroligt 
viktigt att alla ger sitt yttersta i alla situationer.  
  
Vad tror du om säsongen 2021/2022?
Det vi gör är under denna säsongen är att vi skapar en kultur där vi alla vill tävla, vinna och 
träna. Det är även väldigt viktigt att vi hela tiden går tillbaka och tittar på och tydligt kan se 
hur vi utvecklats från när vi startade säsongen.
 
Hur ser du på framtiden? Vilken är din sportsliga dröm?
Jag ser positivt på framtiden och att långsiktigt bygga upp en stabil och bred 
juniorverksamhet där vi ska ha höga ambitioner så att vi tar vara på det stora underlag av 
spelare som vi har i klubben. Dock är det här och nu som vi bygger för framtiden så fokuset 
ligger på de steg vi måste ta kortsiktigt för att bygga vidare denna säsongen. 
 
Hur har din första tid varit i Lund Giants?
Det har varit en väldigt speciell säsong med väldigt många matcher och för lite av det vi 
behöver mest, att träna. För oss som lag har detta varit den största utmaningen och vår 
inställning är att göra det bästa utav det. 
Personligen trivs jag otroligt bra i föreningen där jag har många väldigt bra människor runt 
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omkring mig som vill framåt och bygga upp något bra. 
 
Vad tror du krävs för att Lund Giants juniorer ska ta nästa steg för att nå sin målsättning?
Det viktigaste är att alla ger 100% på varje träning och match. Att alla har ett inre 
personligt driv att påverka sig själv och alla runt omkring. 
I dagsläget är vi inte en bred trupp men vår målsättning är att fortsätta bygga vidare och 
skapa en miljö där vi är attraktiva för fler spelare att stanna kvar och gör det möjligt att vi 
kan ta oss uppåt i seriesystemet. 

Vad tycker du behöver tillföras i ledarstaben?
Just nu behöver vi stödja upp kring framförallt J18 där vi behöver fler tränare, lagledare och 
materialare. 
  
Är det något du skulle vilja säga till laget?
Jag tror det mesta är sagt, men tål att upprepas. Vi är här för att skapa så bra förut-
sättningar det går för att kunna tävla och vinna, varje dag. 

Foto & Intervju: Jeanette Asserborn

lundgiants.myspreadshop.se
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Huvudsponsor

Stort tack till våra sponsorer!


