
Välkommen till höstens medlemsmöte 
Onsdag den 6 november kl 18:00  (därefter spelas Hatten) 

Alla medlemmar är välkomna, men varje lag bör ha minst en representant. 
Förutom mer allmän information om vad som händer i klubben blir det en 
genomgång av bokningssystemet på hemsidan, tävlingsplaneringen för 
säsongen 2019/2020, möjlighet att kvittera ut nyckel och god fika. Därtill 
kommer mötet att beröra en diskussion kring eventuell ombyggnation av 
hallen eller bygga en ny hall.  
Efter mötet är det perfekt läge för att spela Hatten. Närvaro på mötet ger dig därmed  
automatiskt 1 fikapoäng i Hatten!  

Välkommen! 
Styrelsen Göteborgs Curlingklubb 
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GLÖMT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN? 
Det är aldrig för sent att åtgärda.  
Avgiften betalas in på bankgiro 

364-8441 (Göteborgs Curlingklubb). 
Som betalningsinformation ange 

”Medlemsavgift Förnamn Efternamn”. 

SKAFFAT NY E-POST-ADRESS? 
Glöm inte att säga till om du har ändrat 

den e-post-adress som klubben kan 
kontakta dig via. Skicka ett mail till: 

medlem@goteborgcurling.se så missar 
du ingen viktig information. 

Bli hallvärd 
Klubbens hallvärdar gör ett utmärkt 
arbete. Dock behöver vi  stärka upp 
med ytterligare några värdar för att ta 
emot företag och privata grupper.  

Som hallvärd tar du hand om externa grupper 
som har bokat banor, ger dem instruktioner 
om curling och hallen samt ordnar fram 
eventuellt beställd mat i cafeet. Visst arvode 
utgår. Kontakta styrelsen för frågor och för att 
anmäla intresse!

Is-utbildning
Styrelsen planerar att skapa en is- 
grupp som består av en handfull 
medlemmar som är riktigt bra på  
att fixa isen.  

Utbildningen beräknas till två tillfällen om 
vardera två timmar. De som går utbildningen 
förbinder sig att hjälpa till efter behov, vid 
tävlingar och evenemang. Skicka din 
intresseanmälan till styrelsen 
styrelsen@goteborgcurling.se, snarast. 
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KM FIGUR - 17 NOVEMBER 
Figur-curling är en ofta underskattad 
konstform.  För er som aldrig provat på 
detta förklarar vi reglerna för varje 
figur, så alla kan vara med!! 

NYBÖRJKURS 2 - 20 NOVEMBER 
Det finns platser kvar till höstens andra 
nybörjarkurs. Tipsa vänner, kollegor 
och andra bekanta. Kursen spelas fyra 
onsdagar med start 20 november.  

NYBÖRJARTÄVLING - 15 DECEMBER 
Tävlingen spelas med många korta 
matcher där fokus är på trivsel och att 
ha kul. Laget ska bestå av 3-5 spelare 
(högst fyra på isen samtidigt). De lag 
som vill kan få en erfaren curlare från 
Göteborgs CK som medspelare i sitt 
lag. 

HATTEN - ONSDAGAR 
På onsdagar spelar vi det populära 
trivselspelet Hatten.  

Vi träffas och spelar i lottade lag med 
fokus på gemenskap. Spel och fika 
under två lustfyllda timmar kl. 18-20. 

JUNIORTRÄNING - LÖRDAGAR 
På lördagar kl 10-12 under hela hösten 
är det träning för juniorer.  
Alla juniorer är välkomna. 

Höstens aktiviteter
Det kommer 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 
medlem.goteborgcurling.se och vår 
Facebooksida med jämna mellanrum för att 
uppdatera dig på tävlingskalendern.

Distriktsmästerskap  
7-8 december
Du har väl anmält laget till DM 2019 för 
herrar som spelas 7-8 december? Sista dag för 
anmälan är 25 november. Anmälan görs till 
tävlingsansvarig tavling@goteborgcurling.se 

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 
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Ordning och reda i 
hallen och i köket 
Vi är många som kommer och går i 
curlinghallen och caféet och vi måste 
hjälpas åt att hålla rent och fint. Alla vill 
att det ska vara rent och snyggt i köket 
när man kommer, både för medlemmar 
och andra besökare.  

Det är alltid tråkigt med "ordningsregler", men 
här är några saker vi ber er tänka på.  

Allt porslin och utrustning i köket är till 
för att användas, men när ni använder 

tallrikar, bestick och muggar så diska efter er 
eller ställ in i diskmaskinen. Det finns ett 
diskställ i skåpet under ugnen. Är diskmaskinen 
full med ren disk? Plocka ur och ställ sen in 
smutsig disk om det finns. Vi hjälps åt att plocka 
i och ur diskmaskinen när det behövs.  

Vi har flyttat kaffebryggaren, termosar 
och vattenkokaren och gjort ett 
"kaffebord" för att få lite bättre plats vid diskhon 
och diskmaskinen. Glöm inte att ta bort och 
slänga kaffefiltret när ni bryggt färdigt. Använd 
gärna termosarna, men häll ut kvarvarande 
kaffe och skölj ur så att nästa person som ska 
använda får en ren termos att fylla på. 

 
 

Det kommer även en ny kaffebryggare snart! 
Den nya modellen har två glaskannor som är 
lätta att diska ur plus att det alltid syns om det 
står kaffe kvar. Vi kommer ha båda bryggarna 
tills vidare så kaffe kommer alltid att finnas ;-)  

 Vi fyller på löpande och försöker ha ett bra 
utbud i caféet. Är det något ni saknar så berätta 
gärna det så ser vi om det går att ordna. 

När ni använder verktyg och annat i 
verkstaden var snälla och lägg 

tillbaka alla saker på sin plats. Stäng 
verktygslådor och förvaringslådor och ta hand 
om våra saker så att verktyg och tillbehör är i 
bra skick och lätta att hitta när de behöver 
användas.  

Har ni frågor eller synpunkter går det bra att 
maila till: zelene.olofsson@goteborgcurling.se 
eller ringa på tel. 0707-444 535  

Tack på förhand!
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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 

VAR MED OCH GÖR GOTHENBURG MIXED DOUBLES CUP TILL EN NY SUCCÉ 
28-30 december anordnar klubben andra upplagan av ”Gothenburg Mixed Doubles Cup”. Tävlingen 
är en internationell mixed dubbel tävling som ingår i Nordic Mixed Doubles Curling Tour och i World 
Curling Tour. Tävlingen är fulltecknad med 16 lag från sex länder. I startfältet finns bl.a. en tidigare 
världsmästare samt två lag med spelare fostrade i klubben! En av säsongens höjdpunkter helt enkelt.  

En sådan tävling anordnar inte sig själv och vi behöver 3-4 personer till 
organisationskommittén. Dessutom kommer vi att behöva hjälp med funktionärer  
i samband med tävlingen.  
Är du intresserad av att hjälpa till. Hör av dig till styrelse@goteborgcurling.se!  
– Mer information om tävlingen finns på www.gotmdcup.com 
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