Sommar 2021
Tack för den här säsongen
Det blev en väldigt annorlunda säsong, en säsong vi inte vill
uppleva igen. Vi ger en stor eloge till våra lag som tränat och
tränat och åter igen tränat under säsongen. Det blev inte
mer matchspel, men vi har ändå haft full aktivitet i hallen
varje dag sedan vi öppnade igen i februari. Mycket arbete
har lagts ned från våra ledares sida för att skapa bra
träningar för alla våra spelare efter förutsättningarna under
pandemiåret. Och för att se lite mer positivt på detta kan vi
tryggt säga att vi tränat mer än vanligt och borde stå oss bra
inför framtiden.
Vi inleder säsongen som vanligt med sommarläger. I år
håller vi tre läger Tjejcamp 2-3/8, Sommarcamp för 20142009 4-7/8 och Målvaktscamp 8/8. Alla camperna finns att
anmäla till på hemsidan.
Lund Giants HC önskar alla en fantastisk sommar.

På gång i Giants
I skrivande stund håller många av lagen på att avsluta våroch sommarverksamheten med fys- och teknikträning. Vi
förbereder oss inför en ny och förhoppningsvis full säsong.
Nedan följer lite av det som är på gång i föreningen i
sommar/höst.
- Sommarcamper; det finns fortfarande några platser kvar
på Tjejcampen, Sommarcampen och Målvaktscampen.
Mer info hittar ni på hemsidans campsida, klicka på länken
på bilden för att komma till rätt sida.
- Anmälan till Hockeyskolan är också öppen. Läs mer på
Lund Giants hemsida, klicka er till sidan via bilden uppe till
höger.
- Hockeygymnasium startar till hösten.
- Nysatsning på tjejhockey, vi har anmält lag i flickserier till
hösten såväl som blandade serier.
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Tjejcamp 2-3/8
Vi sparkar i gång säsongen och lägerveckan med
Tjejcamp, camp enbart för tjejer i alla åldrar.
Under tjejcampen har vi också Prova På för alla
tjejer som vill testa på att spela ishockey.
Utrustning finns att låna. För mer information om
Tjejcampen klicka på bilden bredvid eller läs på
Lund Giants Hockey Club - Tjejcamp 2021
Det finns platser kvar.

Sommarcamp 4-7/8
Lund Giants populära sommarcamp fortsätter
locka barn och ungdomar. Vi tror det blir lite mer
som vanligt även under sommarlägret. 120 barn
och ungdomar är I nuläget anmälda. Det finns
platser kvar för dem som är intresserade. Det är en
perfekt start på säsongen med 2 ispass, teknikpass,
fyspass, teambuilding dagligen. Det kommer bli
enormt kul som vanligt i Lunds ishall.

Målvaktscamp 8/8
Lägerveckan avslutas med Målvaktscamp.
Mikael Sandberg från Sandbergs Goaltending
kommer till Lund för ett endagsläger den 8 augusti.
Campen är öppen för målvakter födda 2011-2003
Föreningens målvaktstränare är också välkomna (1
per lag). Föreningsns tränare anmäler sig separat
via mail till kansli@lundgiants.se.
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Hockeygymnasium 21/22
Till skolstarten startar vi även Hockeygymnaisum
med Polhemsskolan. I skrivande stund håller
antagningen på att skickas ut. Vad vi vet i nuläget
är att 8 spelare kommit in och det finns också ett
par spelare på reservlistan till Polhemsskolan. Vi
ser mycket fram emot att följa utvecklingen av HGt
samt att tidigt kunna bjuda in nästa årskulls (2006)
spelare. Det är en bra start och vi tror vi ska kunna
fördubbla antalet redan nästa år.

Vi ska bygga en ny stor skottramp
Den tidigare skottrampen har kasserats och en ny
kommer att byggas. I skrivande stund väntar vi på
hjälp med hårdgörning från kommunen innan vi
kan bygga en ny. Vi återkommer med info till
hösten hur arbetet fortskrider.

Verksamheter säsong 21/22

Årsmöte

Det vankas ny säsong och nya möjligheter. Vi ser
mycket fram emot detta. Kommande säsong
kommer vi satsa på följande verksamheter.
Hockeyskolan (2017-2012)
Tjejhockey
D-ungdom, (2014-2012)
C-ungdom, (2011-2010)
B-ungdom, (2009-2008)
A-ungdom, (2007-2006)
U 16 Region syd, (2007-2006)
Juniorer J18 och J20, (2005-2002)
Idrottsprofil Svaneskolan högstadium
Hockeygymnaisum, Polhemsskolan

Årsmötet gick av stapeln den 13/6 och
genomfördes digitalt. Nya styrelsemedlemmar
som valdes in var Ola Lundström och Jenny Alm. Vi
får därmed följande laguppställning för styrelsen.
Ordförande: Kristoffer Wigren
Ledamot: Anders Thomsson
Ledamot: Daniel Fransson
Ledamot: Evelina Hedskog
Ledamot: Fredrik Malm
Ledamot: Jenny Alm
Ledamot: Joakim Vigren
Suppleant: Jonas Alm
Suppleant: Ola Lundström
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Tack till alla våra sponsorer
Tack vare de sponsorer vi har och de bidrag vi kunnat söka klarar vi av att driva vår verksamhet framåt. Vi
vill därmed rikta ett stort tack till våra sponsorer som gjort vår barn-, ungdom- och juniorsatsning möjlig.
Huvudsponsor

