
Tävlingsplanering 2019/20
Tävling Datum Ansvariga personer/lag Arbetsuppgifter (ett urval) Kontaktperson i styrelsen Anmälningsavgift Kommentarer

Göteborgsligan
Hela hösten + 
Hela våren

Jonas Edén

Olof Magnusson

Ta emot anmälan

Lägga upp spelschema

Följa upp resultat

David Andersson 
tavling@goteborgcurling.se

550 kr/lag Arrangeras som löpande serie 
under både vår och höst

Hatten
Hela hösten + 
Hela våren

Jonas Edén

Bengt Nilsson

Följa upp resultat

Mailutskick

Påminnelser i 
medlemsgrupp på FB

David Andersson 
tavling@goteborgcurling.se

Ingen 
anmälningsavgift

Löpande tävling på onsdagar 
under hela säsongen

KM Lag

Lördag 4 april

(Kan arrangeras  
lörd-sönd om 
arrangörerna vill)

Kroppkakans vänner

Team P

Is i magen

Anmälningar

Inbjudan

Eventuell middag

Spelschema 
Fixa priser

David Andersson 
tavling@goteborgcurling.se

Bestäms av 
arrangörerna (i 
samråd med 
styrelsens 
kontaktperson)

KM Dubbel

Höst + Vår 2019 David Andersson Inbjudan

Anmälningar

Spelschema

Ev. Workshop (Lär dig 
mixed dubbel)

David Andersson 
tavling@goteborgcurling.se

200kr/lag Arrangeras som löpande serie 
under både höst och vår.

KM/DM Figur

3-5 tillfällen under 
säsongen (varav 
ett är DM)

Jonas Edén

Bengt Nilsson

Spika datum

Boka banor

Skriva mailutskick

Skicka ut påminnelser i FB-
gruppen

Följa upp och samordna 
resultat


David Andersson 
tavling@goteborgcurling.se

Ingen 
anmälningsavgift

Datumförslag finns, men 
arrangörerna har här stort 
mandat på upplägg och regler. 
Tidigare har tiderna varit 
blandade vardagskvällar och 
söndagar
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Nybörjartävling

15 december 
2019


29 mars 2020

Broomz

De Laglösa

Skicka ut Inbjudan

Ta emot anmälningar

Planera och kommunicera 
ut spelschema

Se till att caféet fungerar

Rekrytera funktionärer och 
klubbspelare

Fixa priser

Tävlingsledning

David Andersson 
tavling@goteborgcurling.se

Bestäms av 
arrangörerna (i 
samråd med 
styrelsens 
kontaktperson)

Fokus på deltagare från 
nybörjarkurserna, juniorerna och 
intresserade från öppet hus. 
Korta matcher.


Tidigare har vi kört heldag med 
paus för lunch

DM
7-8 december 
2019

Team NP

The Dark Side


Anmälningar

Kommunicera med Anders 
L/Västsvenska CF som gör 
spelschema.

Anders Lindgren 
anders.Lindgren@se.fujitsu.com

400kr/lag

Div 1-
sammandrag

24-26 januari 
2020

Fuentes-Bergström

Riverslide

Terrifying Penguins

Schemalägg bemanning 
(från fler andra lag)

Kontakt med SCF

Anders Pettersson 
anders@pettersson.us

Viktigt att isen håller toppkvalité

Div 2-
sammandrag

10 nov. 2019

24 nov. 2019

19 jan. 2020

9 feb. 2020

23 feb. 2020

22 mars 2020

Torsten med Borsten

Lag Barrdahl

Lag Perem/Shit happens

Stonemasters

Chalmers GK

Kombination av lag ovan

Se till att café finns och 
fungerar


Anders Lindgren 
anders.Lindgren@se.fujitsu.com

1000kr/lag

800kr/juniorlag

Viktigt att isen håller toppkvalité.

Anders Lindgren kombinerar ihop 
lag med datum samt fixar 
inbjudan.

Nordic Mixed 
Doubles Cup

28-30 december 
2019

Q-Art

The Scrubbers

De Kwastlösa


Anders Pettersson 
anders@pettersson.us

Viktigt att isen håller toppkvalité

Stadsmatch mot 
Vänersborg

1 mars 2020 Bra Drag 

Fler funktionärer 
bestäms senare

Fixa is

Planera och kommunicera 
ut tävlingsschema

Rekrytera ihop lag

Se till att café finns och 
fungerar

Tävlingsledning

Anders Pettersson 
anders@pettersson.us

Gothenburg 
Skins Open

1-3 maj 2020 Funktionärer bestäms 
senare

Anders Pettersson 
anders@pettersson.us
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Förtydliganden och förklaringar

Anmälningsavgift
/Priser

Generellt gäller riktlinjen från styrelsen att i 
tävlingar med anmälningsavgift skall priser 
delas ut. Pr iser kan bestämmas av 
arrangörerna själva och kan bestå av 
exempelvis medaljer, biobiljetter, eller 
presentkort på andra klubbaktiviteter.

Om anmälningsavgiften inte står angiven i planeringen så står 
det arrangörerna fritt att bestämma anmälningsavgift. Står det 
’Ingen anmälningsavgift’ i planeringen så gäller detta, och 
således kommer heller inga priser att betalas av klubben. 
Priset bör stå i kostnadsmässig relat ion t i l l den 
anmälningsavgift som bestäms.

Olika typer av 
tävlingar

I alla tävlingar som är ett event (en dag eller 
en helg t ex) så ingår att se till att det finns 
bemanning i hallen som tar hand om 
ismakning, ser till att spelschema följs etc.

I de tävl ingar som sprids ut på längre per ioder 
(Göteborgsligan, Hatten och KM Mixed Dubbel) så gäller att 
lagen själva ansvarar för att isen görs iordning inför match.

Datum
Om datum står angivet så är detta bestämt 
vid säsongsplanering i styrelsen och bör inte 
ändras om inte det finns särskilda skäl för 
det.

Om det inte står datum angivet så står det arrangören fritt att 
hitta passande datum för tävlingen.

Kontaktperson

Kontaktpersonen i styrelsen har inte en 
sammankallande funktion utan finns där för 
att hjälpa till om det skulle uppstå oklarheter 
kring arrangemanget och hur det skall 
utföras.

De tilldelade lagen/personerna ansvarar alltså själva för att 
kontakta varandra, fördela arbetsuppgifter och se till att 
planeringen fungerar.

Ansvarig
Ansvariga lag/personer är sammankallande när det gäller hela funktionärsarbetet kring den gällande 
tävlingen. De ansvariga har alltså full rätt att rekrytera ytterligare funktionärer från andra lag om man anser att 
behovet finns.
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