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En tydlig satsning 
 

Lund Giants strävar efter att ha en verksamhet som utbildar hockeyspelare på 
bästa sätt oavsett ålder.  
 
Ett långsiktigt mål för föreningen är att kunna starta upp en seniorverksamhet 
med bas i spelare från de egna leden. För att på ett hållbart sätt kunna skapa 
förutsättningar för detta krävs en stark, väl fungerande och framgångsrik 
juniorverksamhet. 
 
Vårt mål är att även vara det självklara valet för de spelare som ej tar steget 
vidare till de nationella hockeygymnasierna(NIU). Vi vill vara ett attraktivt 
alternativ på hemmaplan till spel på annan ort både för de som tar del av vår 
satsning på hockeygymnasium i samarbete med Polhemskolan och för de som 
väljer en annan utbildningsväg.   
 
De framgångar som vi under flera år har skördat inom U16-satsningen är 
frukten av ett långsiktigt arbete med att hålla så många spelare kvar i 
föreningen som det bara går, så länge som möjligt.  
 
Vi vill även fånga upp alla de spelare som inte varit del av U16-satsningen men 
som vill fortsätta sin utveckling i klubben i stället för att söka sig vidare då 
lagkamrater slutar eller flyttar till andra lag.    
 
Därför är det Lund Giants styrelses stora glädje att meddela att det dags att ta 
nästa steg och se till att vi stärker juniorverksamheten för att kunna vara ett 
självklart alternativ för alla ungdomsspelare i regionen som vill utvecklas inom 
hockeyn.  
 
Pengar är avsatta i budgeten för att skapa rätt förutsättningar för att nå de mål 
som vi som klubb har.   
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Sportslig målsättning 
 

Det grundläggande målet för J18 är att tävla för att ha ett lag i J18 division 1 
säsongen 2023-2024. Detta ser vi som det lägsta kravet för att kunna erbjuda 
ett alternativ för spelare i föreningen och regionen som vill utvecklas vidare.  
 
Vi ser även detta som ett grundläggande krav för att vara det självklara valet att 
spela för Lund Giants för de spelare som väljer att studera på hockeygymnasiet 
som Lund Giants erbjuder tillsammans med Polhemsskolan i Lund. 
 
Om vi når detta mål så kommer vi även utreda möjligheten att ha ett juniorlag 
säsongen 2023-2024 i en lägre serie i utbildningssyfte.  
 
Målsättningen för J20 är att tävla i J20 div1 och erbjuda en utmaning för de 
spelare som väljer att stanna kvar i klubben från A-ungdom och U16 RS.  
Målsättningen är att bygga en plattform för att under säsongen 2023-2024 
tävla för att kunna kvala till J20 RS nästkommande säsong (2024-2025). 
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Ett attraktivt alternativ 
  

Lund Giants står för att utbilda spelare på alla nivåer och kommer att fortsätta 
sträva efter att vara Skånes största ishockeyklubb med regionens bästa 
hockeyutbildning.  
För att väga upp för att man säsongen 2022-2023 i J18 spelar i division 2 
kommer vi att satsa på högkvalitativ utbildning under ledning av välutbildade 
tränare och ytterligare utmaningar i form av spel i J20 division 1.  Vårt mål är 
att kunna erbjuda utbildning av väldigt hög kvalitet oavsett om man går på 
hockeygymnasiet eller ej.  
 
Det som klubben erbjuder till de spelare som väljer att representera Lund 
Giants är bland annat: 

• Högkvalitativ försäsongsträning 

• Under säsongen 
o 7-8 träningar i veckan (IS/FYS) 
o 1-3 matcher i veckan J18/J20 
o 1 morgonträning varje fredag för de som inte går på 

hockeygymnasium 
o 2 morgonträningar/veckan för de som går på hockeygymnasium 

 
Det kommer även att upprättas en individuell utvecklingsplan för varje spelare i 
juniorverksamheten.  
 
Vi kommer även att erbjuda materialstöd till spelarna i form av:  

• Lån av material för utespelare – hjälm, handskar och byxor. 

• För målvakter – utrustning till inköpspris av klubbens leverantör, lån 
av målvaktsbyxor.   

• En klubba per säsong per spelare.  

• Lån av profilkläder för representation av klubben  
 
Vid bortamatcher inom Skåne (8 mils radie) står Lund Giants för halva 
busskostnaden, vid längre resor tar klubben hela busskostnaden.  Utöver detta 
står föreningen för mat vid bortamatcher. 
 
Övrigt som erbjuds av klubben är kostrådgivning och utbildning inom 
träningslära.  
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För att få kvalitet i verksamheten ställs även en rad krav på de spelare som 
väljer att fortsätta utvecklas som hockeyspelare i Lund Giants där spelaren 
förbinder sig att i alla lägen följa de regler och planeringar som lagledningen 
sätter upp. 
Detta innebär att komma väl förberedd till varje träning och match (kost, sömn) 
och om förhinder såsom skola, jobb eller sjukdom finns skall detta i god tid 
meddelas tränarna.  
 
Ovanstående kommer att vara del av det kontrakt som spelare i 
juniorverksamheten kommer att skriva med klubben.   
 
Utöver detta är det av yttersta vikt att vara en bra lag- och klubbkompis. Det är 
av yttersta vikt att man uppträder på ett bra och positivt sätt. Framgångar når 
man tillsammans, därför att är det viktigt att man är en bra lagkompis till alla i 
laget och föreningen. Detta gäller både i omklädningsrummet som på träning 
och match. Lund Giants har en väldigt stor ungdomssektion där juniorerna är 
de mest seniora och ska föregå med gott exempel och stödja de yngre spelarna 
i föreningen.  
 


