
Dags för 
säsongsstart! 
Varmt välkomna till en 
ny härlig säsong i 
curlinghallen 

Här kommer ett rykande 
färskt nyhetsbrev med all 
tänkbar information inför 
den stundande säsongen. 
Här kan du läsa om 
alltifrån vår nya flitiga 
intendent till när det är 
dags att anmäla sig till 
Göteborgligan, 
divisionsspelet eller kanske 
KM-dubbel? Du får också 
en guide till hur du bokar 

bana för träning och andra tips på vad som händer i hallen under hösten. Vi 
har dessutom nöjet att presentera vår, delvis nya, fulltaliga styrelse, med 
andra ord är det mycket information, så som det skall vara när det snart är 
dags för en ny fullspäckad säsong. 

Varmt välkommen 
Styrelsen Göteborgs Curlingklubb 
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Klubbnytt 
Information till medlemmar i  Göteborgs Curlingklubb
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SEPTEMBER 
Är isen redo för spel. Vi 
firar med en städdag, 
mer info på sid 5 och 

på hemsidan.

28
SEPTEMBER 

Är sista dagen att 
betala din 

medlemsavgift. Mer 
information på sid. 3.

SEPTEMBER 
Drar Göteborgsligan 

igång. Mer information 
om anmälan på sid. 4.
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Medlemsavgift! 
Du glömmer väl 
inte att betala din 
medlemsavgift? 
Information om hur 
du går tillväga finns 
på sidan 3. 

Kolla in… 
Vår medlemsgrupp 
på Facebook som 
heter ”Medlemmar i 
Göteborgs 
Curlingklubb”. 

Visste du att... 

Det har startats en 
facebooksida av 
klubben som är 
tänkt att nå ut till 
potentiella 
eventkunder. Sidan 
heter 
@goteborgcurling 
på Facebook. Läs 
mer på sidan 5.
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Ny profil på 
intendenttjänsten 
Zelene Olofsson 
är klubbens nya 
intendent  

Om ni ser ett nytt 
ansikte på 
intendentens kontor 
i höst så är det 
förmodligen Zelene 
Olofsson. Zelene har 
tidigare arbetat som 
grafisk designer, marknadskoordinator och 
konceptutvecklare och vi är väldigt nyfikna på 
hur hon kan bidra till att skapa en mer 
strukturerad verksamhet i hallen. 

I och med anställningen av Zelene får vi en helt 
ny profil på intendenttjänsten med fokus på 
säljande och administrativt arbete, samt en 
erfaren organisatör, kreatör och en sorts 
spindeln i nätet i verksamheten. Zelene är inte 
curlingspelare sedan tidigare men det är aldrig 
för sent att börja. 

Zelene är anställd på 75% och kommer att 
arbeta tillsammans med Mattias som förlänger 
sin anställning med ytterligare ett år. Tanken är 
att Mattias skall fokusera mer på 
hallvärdsskapet och 
därmed också jobba lite 
mer kvällar. 

Säsongsstart 
Isen skall i år stå klar 28 september. Vi behöver 
som vanligt hjälp med förberedelser inför 
uppstarten, mer information om ismakning och 
arbetsfördelning kommer i ett separat utskick. 
Lördagen den 28e september samlas vi kl. 10 i 
hallen för att gemensamt städa upp efter 
ismakningen. Därefter blir det ispremiär för alla 
som hjälpt till med städningen! 

Styrelsen fulltalig 
På det extra årsmötet i augusti kunde 
föreningen äntligen fylla de två vakanta 
platserna i styrelsen. 

Sedan förra året har två stolar gapat tomma i 
Göteborgs Curlingklubbs styrelse. Då kandidater 
inte kunnat hittas i tid till vårens ordinarie 
årsmöte, hölls i augusti ett extra årsmöte med 
syfte just att fylla dessa stolar. De nya invalda i 
styrelsen heter Ulrika Facht och Åsa Lindqvist. Vi 
hälsar dem varmt välkomna och du kan se hela 
den nya styrelsen i inforutan längre ned. 

En annan förändring är att den tidigare 
sekreteraren David Andersson nu kliver över och 
blir tävlingsansvarig. Upplägget kommer att 
vara ganska likt det som provades förra året, 
med ett schema där klubbens lag blir tilldelade 

varsin tävling som de hjälper till 
att arrangera (kommer i 
separat utskick). David 
kommer att fungera som 
kontaktperson och samordna 
detta. Vid frågor kring 
tävlingar och 
ansvarsfördelning kontakta 
David på 
david.andersson@liseberg.se. 
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STYRELSEN I GCK 2019/20 
Ordförande: Anders Pettersson 

Sekreterare: Ulrika Facht 
Kassör: Håkan Westin 

Medlemsansvarig: Hannes Jöckert 
Is- och junioransvarig: Anders Lindgren 

Tävlingsansvarig: David Andersson 
Rullstolsansvarig: Åsa Lindqvist

mailto:david.andersson@liseberg.se


Medlemsavgifter 
Årsstämman beslutade om 
oförändrade medlemsavgifter för 
verksamhetsåret 2019/20.  

Alla aktiva medlemmar betalar både 
medlems- och spelavgift. Spelavgiften ger 
dig rätt att deltaga i klubbens aktiviteter, 
representera klubben i tävlingar, samt 
tillgång till hallen med egen nyckel. 

Känner du att du inte har tid eller ork att 
spela curling men vill ändå stödja vår 
verksamhet? Välkommen att bli 
stödmedlem genom att enbart betala 
medlemsavgiften. 

Betala senast 30 
september 

Medlemsavgifterna skall vara betalda senast 30 
september, avgiften betalas in på bankgiro 
364-8441 (Göteborgs Curlingklubb). Som 
betalningsinformation ange ”Medlemsavgift 
Förnamn Efternamn”. 

Ni som har skåp i hallen skall betala in er 
skåpavgift på 200kr/skåp i samband med att ni 
betalar in medlemsavgiften, som 
betalningsinformation ange ”Skåpavgift Förnamn 
Efternamn” 

Medlem som avser lämna klubben skall meddela 
styrelsen det senast 30 september genom att 
maila medlem@goteborgcurling.se.

Hur bokar jag bana? 
Förra säsongen fanns en del 
frågetecken kring det bokningssystem 
som används för att boka banor, därför 
kommer här en guide till hur du går till 
väga.  

Från och med 25 september går det bra att boka 
banor för träning i hallen. Du går in på 
goteborgcurling.se och loggar in genom att 
klicka på logga in i menyn längst upp. Har du 
inte fått användaruppgifter för inloggningen? 
Kontakta intendenten på 
boka@goteborgcurling.se.  

När du loggat in klickar du på Boka längst till 
höger i menyn längst upp, därefter väljer du hur 
många personer (banor) du vill boka. Observera 
att 8 personer motsvarar 1 bana, 16 personer 2 
banor osv. Klicka sedan på Se lediga tider, och 
välj ett tillgängligt datum i kalendern. För mer 
information om hur du bokar bana gå in på 
hemsidan: https://medlem.goteborgcurling.se/
medlemsbokning/. 
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MEDLEMSAVGIFTER 2019/20

Åldersgrupp Medlems-
avgift

Junior Född 980701 
eller senare 150 275 425

Ungdom Född 920701 
till 980630 150 650 800

Senior Född 540730 
till 920630 300 1300 1600

Veteran Född före 
540701 300 700 1000

� �Totalt�Spel-
avgift

MISSA INTE!

RULLARNA SÖKER TRÄNARE
Nu har du chansen att prova på ett roligt och 
utvecklande uppdrag. Våra rullstolscurlare söker 
nämligen en kunnig gående curlare som kan 
agera tränare på deras träningspass. För mer 
information om vad uppdraget skulle innebära 
kontakta Åsa Lindqvist på linkan65@gmail.com.
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Göteborgsligan
Anmäl dig redan idag till 
klubbens interna liga och 
den fasta curlingpunkten för 
alla medlemmar.  

Göteborgsligan börjar i år måndagen den 30 
september, anmälan görs lagvis via ett 
onlineformulär på vår hemsida:  
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-
tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-
host-2019/inbjudan-och-anmalan-host-2019/ 

Nya såväl som gamla lag anmäler sitt intresse 
att deltaga. Anmälan skall 
vara oss tillhanda allra 
senast 25 september, 
därefter skickas 
spelschemat den 27 
september. Om du 
saknar lag eller om ert 
lag behöver 
förstärkning, maila 

medlem@goteborgcurling.se 
så hjälper vi till.  

Glöm inte betala

Vi spelar måndagar (18-20 och 20-22) och 
tisdagar (20-22). Kostnaden är 550:- per lag och 
termin och betalas till klubbens bankgiro 
364-8441. Som betalningsinformation ange 
”Göteborgsligan Lagnamn”. Anmälan är inte 
fullständig förrän betalning är gjord. Minst fyra 
spelare i laget skall vara spelande medlemmar i 
klubben (betalt spelavgift för året). 

Ligans består av en A och en B-division. Mer 
information finns på vår hemsida: https://
medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/
goteborgsligan/regler/  

KM Dubbel 
Glöm inte att årets roligaste tävling 
startar redan i höst! 

Anmäl dig nu för att säkra en plats i vad många 
kallar klubbens roligaste tävling! KM Dubbel 
startar i år redan under hösten och kommer 
spelas som en rak serie där alla möter alla. KM 
dubbel spelas med samma regler som Mixed 
Dubbel, men utan kravet på mixade kön (vi kör 
regelgenomgång för dig som är osäker). Du 
anmäler dig genom att fylla i formuläret via den 
här länken: https://medlem.goteborgcurling.se/
km-dubbel-2019-20/ 

Divisionsspel 
Du har väl inte glömt att anmäla ditt lag 
till höstens divisionsspel? Vi behöver lag 
för att fylla ut divisionerna, så om du 

inte testat på divisionsspel innan så har du 
chansen nu. Har du spelat Göteborgligan 
tidigare är det här ett utmärkt sätt för ditt lag 
att ta sig an nya utmaningar, skillnaden är 
inte så stor som du tror. Anmäl er redan idag 
på tavling@goteborgcurling.se.

Den som anmäler sitt lag till divisionsspel skall 
betala in anmälningsavgiften till klubbens 
bankgiro 364-8441, med betalningsreferens 
”Anmälan Div X Lagnamn”. 

Om du är osäker på vilken division ditt lag skall 
spela i, eller har frågor om hur divisionsspelet 
går till är du också välkommen att maila 
medlem@goteborgcurling.se så hjälper vi till. 
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START 
30/9

FÖR ANMÄLAN KRÄVS 
Lagnamn Namn på alla lagmedlemmar (minst fyra) varav en kontaktperson  med telefonnummer och e-post

KOSTNADER FÖR DIVISIONSSPEL
Senior Junior

Div 1 4600kr/lag -

Div 2 1000kr/lag 800kr/lag

Div 3 1000kr/lag 800kr/lag
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Höstens aktiviteter
Självklart kommer det som vanligt att 
hända en hel massa grejer i hallen 
under hösten. Här kan du garanterat 
hitta någon aktivitet att delta i, och 
våga gärna prova något nytt. 

Du finner ett urval av höstens aktiviteter här till 
höger, och för att inte missa något av vad som 
händer så gå in på hemsidan och vår 
Facebooksida med jämna mellanrum för att 
uppdatera dig på tävlingskalendern. Glöm inte 
heller att tipsa vänner och bekanta som är 
sugna på att prova på vår fantastiska sport om 
våra öppet hus-dagar och nybörjarkurser. 

Ny facebooksida - 
@goteborgcurling 

Och när du ändå är igång och tipsar dina vänner 
vill vi också väldigt gärna att du hjälper oss att 
sprida den nya facebooksidan 
@goteborgcurling, som till skillnad från 
medlemsgruppen riktar sig främst till företags- 
och eventkunder. Gå gärna in på Facebook och 
gilla sidan, och sprid den till alla du känner 
som skulle kunna vara intresserade av att boka 
ett privat- eller företagsevent. Direktlänk till 
sidan: https://www.facebook.com/
goteborgcurling/ 
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STÖD DIN FÖRENING VIA SVENSKA SPEL
Nu kan du som spelar genom Svenska Spel stödja din förening genom att på deras hemsida, under 
rubriken gräsroten, registrera att du vill gynna vår klubb. Det kostar dig inget extra utan är bara ett sätt 
att rikta deras idrottsstöd till oss. Be gärna faster och grannen att göra detsamma. Du måste registrera 
att du vill stödja klubben genom ditt spelkort. Detta görs i din spelbutik, på webben eller via appen.  
https://svenskaspel.se/grasroten/partner/Login 

Städdag med premiärcurling 
Lördagen den 28 september 
har vi ispremiär där vi träffas och 
gör hallen fin inför säsongen. 
Sedan avslutas dagen med att vi 
spelar curling i lottade lag 
tillsammans. 

Hatten 
Det populära trivselspelet 
Hatten drar igång 2 oktober och 
spelas sedan hela hösten. Vi 
träffas och spelar i lottade lag 
med fokus på gemenskap. Spel 
och fika under två lustfyllda 
timmar kl. 18-20. 

Juniorträningarna startar 
Lördagen den 5 oktober är det 
premiär för våra juniorträningar. 
Kl. 10-12 varje lördag hela 
hösten, och alla juniorer är 
välkomna. 

Kick-offtävling 
Kick-offtävlingen har blivit en 
tradition och är ett kul sätt att 
starta säsongen. Vi samlas och 
spelar i lottade lag. Anmälan 
gör du på hemsidan: https://
medlem.goteborgcurling.se/

interna-tavlingar/kick-off/kick-off-
tavling/  

Dubbla öppet hus under 
hösten 
Vi startar höstens öppet hus-
säsong den 13 oktober. 27 
oktober är det sedan rullarnas 
tur att ha sitt eget dedikerade 

event.

september 

28

oktober 

5

oktober 

6

oktober 

2713

oktober 
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