
 

1

Klubbnytt 
Information till medlemmar i  Göteborgs Curlingklubb

GÖTEBORGS CURLINGKLUBBS MEDLEMSBREV DECEMBER 2019

Gothenburg Mixed Doubles Cup - funktionärer sökes 
Arton lag från sex länder är anmälda och spelar GMDC i vår hall 28-30 december. För att 
arrangera en riktigt bra tävling behövs många funktionärer. Kan du ta ett pass, hör av dig till 
styrelsen. Du är garanterad att få se bra curling.  

Eftersom tävlingen pågår i tre dagar, är det orimligt att de lag som är uppsatta som 
ansvariga ensamma ska täcka upp hela funktionärsbehovet. Planen är att dagarna 
delas in i två pass och det behövs minst sex funktionärer per pass. Det behövs alltså 
ganska många frivilliga. Funktionärerna hjälper till att göra i ordning isen, sköter live-
rapportering av resultat och cafeterian. 

Fem av de anmälda lagen är från Sverige, varav två spelare är fostrade i GCK. Övriga 
lag kommer från Belarus, Danmark, Norge, Litauen, Polen och Schweiz. 

Är du intresserad av att hjälpa till, hör av dig till styrelse@goteborgcurling.se!  
Mer information om tävlingen finns på www.gotmdcup.com

GCK + Kvillejul = sant 
Klubbens kommer att vara med på Kvillejul, 
en marknad utanför Kville saluhall, lördagen 
den 14 december kl 10-16. Vill du hjälpa 
till? 

Vi får ett bord som är placerat i ett tält skyddade 
från snö och regn. Finns det några medlemmar 
som kan tänka sig att ställa upp för att 
marknadsföra curling och klubben? 1-2  personer 
hela dagen eller om någon vill dela och ta fm 
respektive em. Det blir att visa upp sten och 
borste, dela ut reklamblad, berätta om curling 
(eller kom med egna idéer!). Allt för att visa att vi 
finns. Hör av dig till Zelene 
boka@goteborgcurling.se

Nybörjartävling 
Nu är det snart dags för nybörjartävling. 
Dra med dina vänner som inte har spelat 
förut för att testa för en dag. En erfaren 
spelare kan spela som etta i varje lag som 
är med. 

Lagen består av tre till fem deltagare. Läs mer här 
och anmäl lag senast 5 december till 
tavling@goteborgscurling.se  
Anmälningsavgiften är endast 200 kr per lag! 

GRATTIS TILL SM-GULD SEBASTIAN! 
Stort grattis till Sebastian Jones som med 
lag Magnusson från Karlstads CK vann 
junior-SM. Lycka till i Junior VM-kvalet som 
spelas i Finland 10-18 december. 

mailto:boka@goteborgcurling.se
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DISTRIKTSMÄSTERSKAP 7-8 DEC 
DM för herrar spelas lördag och söndag 
den 7 och 8 december. 

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.  

KM FIGUR - 16 DECEMBER 
Figur-curling är en ofta underskattad konst-
form.  För den som aldrig provat på 
förklarar vi reglerna för varje figur, så alla 
kan vara med.

GOTHENBURG MIXED DOUBLES CUP - 
28-30 DECEMBER 
Andra upplagan av ”Gothenburg Mixed 
Doubles Cup”. Tävlingen ingår i Nordic 
Mixed Doubles Curling Tour och i World 
Curling Tour. 

ÖPPET HUS - 12 JANUARI 
Vi startar vårens öppet hus-säsong söndag 
den 12 januari. Tipsa vänner och bekanta! 

GÖTEBORGSLIGAN - PRELIMINÄR START 
Planen är att Göteborgsligans vårsäsong 
drar igång vecka 3 (måndag 13 januari). 
Håll utkik på hemsidan eller lägg örat mot 
rälsen för att få detta bekräftat! 

HATTEN - ONSDAGAR 
På onsdagar kl 18-20, t.o.m. 18 december, 
spelar vi det populära trivselspelet Hatten. 
Vi träffas och spelar i lottade lag med fokus 
på gemenskap. Spel och fika under två 
lustfyllda timmar. 

JUNIORTRÄNING - LÖRDAGAR 
På lördagar kl 10-12, t.o.m. 21 december 
är det träning för juniorer.  
4 januari börjar vårterminen.  

Vinterns aktiviteter
Det kommer som vanligt att hända massa 
grejer i hallen under hösten och vintern. Här 
kan du garanterat hitta någon aktivitet att 
delta i, och våga gärna prova något nytt. 

Du finner ett urval av 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.

Figur-KM fortsätter
Figurspel är den enda gren i curling där du 
inte kan skylla på dina lagkamrater 
Spelårets första omgång av Figur-KM spelades 17 
november. Uppslutningen var mycket bra (13 
deltagare), men kan givetvis bli ännu bättre. För att 
du inte ska missa kommande datum, spärra dem 
redan nu i din kalender.  

16/12 måndag 18:00 – 20:00  KM Figur 
16/1  torsdag 20:00 – 22:00 KM Figur 
16/2  söndag 10:00 – 12:00  KM Figur 
15/3  söndag 10:00 – 14:00  DM + KM Figur    
                   (Obs! 4 timmar) 
15/4 onsdag  20:00 – 22:00   KM Figur 

Figur är en individuell form av curling och alla kan 
vara med. Den går ut på att man spelar 8 bestämda 
uppgifter. Du måste inte vara med alla datum. För 
den som inte provat, så förklaras reglerna för varje 
figur. Läs mer om figurspel hos Svenska 
curlingförbundet

https://www.curling.se/tavla/FIGURSPEL/
https://www.curling.se/tavla/FIGURSPEL/
https://www.curling.se/tavla/FIGURSPEL/
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Pumpgatan stängs av
Hela Pumpgatan stängs av från Lindholms-
allén till södra kajen (okänt vilken av kajerna 
som är den södra) från januari till och med 
juni 2020 

För att komma till hallen kör in via Götaverks-
gatan, gående och cyklande tar sig enklast via 
Regnsbågsgatan.  

Trafik till Geely och SR/SVT kommer att tillåtas 
på Pumpgatan. 

Bli en bättre 
curlingförälder
Klubben planerar ett tillfälle med 
föräldrautbildning för juniorföräldrar 
Utbildning är för dig som är förälder till 
curlingspelande barn och ungdomar. 
Utbildningens syfte är att ge en grundförståelse 
för curling samt kunskaper om administrativa 
och praktiska delar kring idrotten. Preliminärt 
datum är 1 februari 2020.

Isutbildning: grund
Onsdag 29 januari kl 20 ges ett 
utbildningstillfälle för grundläggande 
kunskaper i hur du fixar en bra is 

Tanken är att du efter kursen vet hur du gör i 
ordning isen inför t.ex en match i Göteborgs-
ligan. Pebbling, nippring och rätt ordningsföljd 
står i kursplanen. Alla medlemmar är välkomna!

Lag som spelar 
divisionsspel
Division 1 och 2 har spelat omgångar 
under hösten. För 2020 gäller följande 
datum och deltagande lag från Göteborg 

Division 1 spelas 24-26 januari och 20-22 mars. 
Lag Perem och lag Barrdahl representerar GCK. 

Division 2 spelas 19 januari, 9 februari, 23 feb-
ruari och 22 mars. Deltagande lag från GCK är 
Kroppkakans vänner underavd. 3.14, Bengtsson-
Lindgren, Team NP, Almqvist-Kildal, Fuentes-
Bergström.

Öppet hus 12 januari 
Vårens första öppet hus äger rum söndag 
den 12 januari mellan kl 11 och 14. En 
grupp startar 11:30 och en andra 12:30.  

Tipsa vänner, bekanta och andra människor du 
tycker förtjänar att få prova på curling. 
En poster finns  på hemsidan under 
Inbjudningar (direktlänk till pdf) 

Gothenburg Skins Open
Nu ligger anmälan till Gothenburg Skins 
Open 2020 upplagd på hemsidan. Anmäl 
ert lag redan under december och ni får 
rabatt på startavgiften. Galet bra! 
Skins spelas 1-3 maj 2020. Det finns plats för 16 
lag och principen ”först till kvarn” gäller. Läs allt 
om varför ditt lag ska spela Gothenburg Skins 
Open 2020 på hemsidan. 

SPRID INFORMATION OM KLUBBENS AKTIVITETER! 
Vill du sätta upp ett anslag om öppet hus, juniorträning eller nybörjarkurs? Då kan du hitta färdiga  

posters på hemsidan under menyn Prova curling >> Inbjudningar.

https://medlem.goteborgcurling.se/prova-curling/inbjudningar/
http://www.apple.com/se
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2019/11/%C3%96ppet-Hus-VT2020.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/prova-curling/inbjudningar/
http://Ocks%C3%A5,%20inbjudan%20till%20Gothenburg%20Skins%20Open%20%C3%A4r%20klar%20och%20publicerad.
http://Ocks%C3%A5,%20inbjudan%20till%20Gothenburg%20Skins%20Open%20%C3%A4r%20klar%20och%20publicerad.
http://www.apple.com/se
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2019/11/%C3%96ppet-Hus-VT2020.pdf
http://Ocks%C3%A5,%20inbjudan%20till%20Gothenburg%20Skins%20Open%20%C3%A4r%20klar%20och%20publicerad.
http://Ocks%C3%A5,%20inbjudan%20till%20Gothenburg%20Skins%20Open%20%C3%A4r%20klar%20och%20publicerad.
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VAR RÄDD OM VÅR HALL! 

Har du egna idéer, synpunkter eller förslag om förbättringar är du alltid välkommen att prata med 
intendent Zelene. Ring på tel. 0707-44 45 35 eller maila till zelene.olofsson@goteborgcurling.se 

LÅS, LARMA OCH SLÄCK 
Den som går sist från hallen måste alltid se till att det är släckt och låsa och larma. Det är 
medlemmarnas klubblokal och viktigt att sköta om den efter bästa förmåga. 

LÄGG NER STENARNA I LÅDORNA 
Stenarna ska läggas tillbaka efter träning eller tävling och bara företags-stenarna ligger framme. 
Ofta är det stressigt och mycket att förbereda inför bokade grupper och då underlättar det 
mycket att inte lägga tid på att få undan medlems-stenarna. 

HÄNG TILLBAKA REDSKAP I HALLEN 
Av säkerhetsskäl får det inte stå några redskap på golvet eller längs väggarna, dessutom ser det 
då renare och snyggare ut i hallen. Nu har vi satt upp nya krokar och är tacksamma om alla saker 
hängs tillbaka på sin plats efter användandet.  

PLOCKA UNDAN SKRÄP OCH BURKAR, SLÄNG ELLER PANTA 
Städa och håll rent. Ställ in din smutsiga disk i diskmaskinen; är den full så starta den och om det 
är ren disk i den så plocka gärna ur. Det blir trevligare för alla om vi hjälps åt och så ser det snyggt 
ut när både medlemmar och besökare kommer hit. 

HÅLL ORDNING I VERKSTADEN 
Ställ tillbaka verktyg och redskap där de ska vara och städa efter dig.

STYRELSEN I GCK 2019/2020 
Ordförande: Anders Pettersson 

Sekreterare: Ulrika Facht 
Kassör: Håkan Westin 

Medlemsansvarig: Hannes Jöckert 
Is- och junioransvarig: Anders Lindgren 

Tävlingsansvarig: David Andersson 
Rullstolsansvarig: Åsa Lindqvist 

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. 

mailto:zelene.olofsson@goteborgcurling.se
mailto:zelene.olofsson@goteborgcurling.se
mailto:medlem@goteborgcurling.se
mailto:medlem@goteborgcurling.se
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På agendan stod bland annat   
Allmän info om medlemsläget, ekonomi och is; 
Hallvärdar; Isutbildning; Ordning och reda; 
Gothenburg Mixed Doubles Cup; Tävlings-
schemat; Bokningssystemet, Hallen och ev. 
utbyggnad. 

Styrelsen tar till sig synpunkterna, några har 
redan åtgärdats, andra får övervägas eller 
åtgärdas framöver. Här följer några av de 
punkter och idéer som ventilerades: 

• Önskan om introduktion till enkel fixning av 
is. Att man vet ordningen, och hur en vettig 
pebbling ska göras. Olika förslag kastades upp 
i luften: ha en samlad genomgång, sätta upp 
en skriven instruktion, lägga upp en 
introduktions-video på hemsidan (befintlig 
kan letas upp online). Inget beslut fattades. 

Hur skapa bättre ordning och reda:  

• Förslag att platser där saker ska vara märks 
upp. Eller foto/bild på hur det ”ska se ut”. 

• Det behövs en borste och en spann borta vid 
kingen, någon uppmanades att köpa och ge 
kvitto till Håkan. 

• Spännband som sätts fast i väggen och runt 
ställningen som används till knatte-träningen, 
så att den inte välter och skadar någon. 

• Instruktion hur man startar diskmaskinen. 

• En till panta mera-låda i hallen (helst med 
plastsäck inuti för att fånga upp vätska från 
halvtomma burkar). 

Synpunkter som kom upp om ut- eller 
ombyggnad av hallen alt. nybyggnation 

På punkten ”tre scenarier för hallens framtid” (a/ 
låta allt vara som det är med 3-årigt hyresavtal, 
b/10-årigt hyresavtal med ombygg-nation, c/ 
bygga ny egen hall på annan plats) diskuterades 
framför allt en eventuell nybyggnation:  

• Viss oro ventilerades för om de externa 
intäkterna kommer förbli vad de är idag. 

• En risk som lyftes fram är om en ny hall skulle 
bli underutnyttjad, att därför inte bygga för 
många banor. 

• Fråga ställdes om varifrån företag-kunderna 
kommer. Reser de långt för att öht komma till 
Lindholmen eller är det mycket företag från 
Älvstranden? Kan vara idé att analysera. 

• Vid en nybyggnation är läget mycket viktigt och 
att det finns bra kommunikationer. 

• Bra att komma från grusbädden och att 
föreningen så att säga skulle betala till sig själv, 
istället för att betala hyra. 

• Risk för lågt medlemsengagemang som skulle 
göra att en ny hall inte sköts ordentligt och 
förfaller. 

• Synpunkt att det borde skissas fram en idé för 
att ha något att presentera för kommunen, vid 
behov av beslut för ev. nybygge. 

Mötet var överens om att det är ett stämmobeslut 
för ny hall. Frågan uppkom om också en 
förlängning av hyreskontraktet från tre till tio år 
är en stämmofråga. Väljer föreningen ett tioårigt 
kontrakt så är det på sätt och vis ett beslut att 
välja bort nybyggnation. 

GÖTEBORGS CURLINGSKLUBBS MEDLEMSBREV DECEMBER 2019

BILAGA

Rapport från höstens medlemsmöte 6 nov 
Ett tjugotal medlemmar dök upp och fick information från styrelsen. De gav bra feedback 
och hade synpunkter på bland annat hallen, klubben och medlemskapet 
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