
Obs! Ändrat datum  
för is-kursen  
Is-kursen, där vi lär oss grunderna att fixa en 
bra is till exempel för Göteborgsligan, har 
flyttats till torsdag 30 januari, kl 20:00. Det 
vill säga den flyttas från kommande onsdag 
till dagen därpå.  

Det är tråkigt att ändra 
datumet, men det positiva är 
att vi på så sätt kommer ha 
många banor att öva på.  

Välkomna på torsdag! 

Hatten – vad händer?! 
Det är väldigt roligt att så många har 
upptäckt Hatten på onsdagar. Spelformen 
där den som vill spela kommer till hallen, 
lagen lottas för en match med spel i sex 
omgångar och efteråt fikar vi.  

Men det är begränsat med lediga banor, så nu 
testar vi att ha två pass för Hatten. Kl 18-20 finns 
två banor, och kl 20-22 en bana. För att ha 
kontroll att det inte kommer fler än 16 spelare till 
18-passet ska du anmäla ditt deltagande på 
hemsidan. På ingångssidan klickar du på den tid 
du tänker komma. Är det 16 spelare anmälda kl 
18 – eller åtta kl 20, så är det att betrakta som 
fullt.  

Vill du chansa och dyka upp ändå, så är det på 
egen risk att det är knökat. Huruvida det här 
systemet fungerar, och behövs, kommer att 
utvärderas löpande.  

Rullarnas träning kl 20 berörs inte. 

Dags för KM Dubbel 
Dubbel-säsongen drar nu i gång. 6 februari 
är det träningsträff då vi testar formen och 
letar upp en lagmedlem, om vi inte redan 
har ett lag. Den 8 februari stänger anmälan, 
och veckan därefter blir det matcher. 

Mer information och anmälningsformulär finns på 
hemsidans sektion för KM Dubbel. 

Stadsmatch mot 
Vänersborg 1 mars! 
Missa inte chansen att vara med på denna 
historiska första stadskamp: Göteborgs 
Curlingklubb och Curlingklubben Vänersborg 
gör upp om vem som är herre på täppan på 
Sveriges framsida.  

Istället för uppställning med på förhand anmälda 
lag, görs individuell anmälan och lagledare 
kommer under matchdagen komponera lag 
utifrån motståndarnas svaga och starka sidor.  

Tjugo deltagare från vår klubb kan anmäla sig och 
det är först till kvarn som gäller. Håll utkik på 
hemsidan när anmälan kommer upp! 
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SAVE THE DATE  
FÖR ÅRSMÖTET 2020
Reservera onsdag den 8 april kl 18:00 
i din kalender för klubbens årsmöte.  
Kallelse går ut när det närmar sig.  

Tänk på att eventuella motioner ska vara 
inlämnade till styrelsen senast fyra veckor 
innan årsmötet. 

https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/km-dubbel-vt-2020/


Tävlingsansvarig 
2020/2021 sökes 
Vill du bli tävlingsansvarig eller ingå i en 
tävlingskommitté? Klubben söker en 
tävlingsansvarig inför säsongen 2020/2021. 
Ett alternativ är att några medlemmar 
bildar en tävlingskommitté där man delar 
på ansvaret. 

Ansvaret för tävlingar innebär bland annat att – 
i samråd med styrelsen – koordinera schemat 
för säsongens aktiviteter och att fördela ansvar 
för tävlingarna och bemanning av olika 
funktioner i samband med dessa.  

Kontakta styrelsen om det låter intressant eller 
om du har frågor. 

Dam-mästerskap 8 mars 
Den 8 mars möts västsvenska distriktets 
damer och spelar om vem som är bäst i 
väst.  

Tanken är att vi gör som föregående år, ingen 
anmälan krävs, utan kom som du är. En spaning 
hos en annan klubb i distriktets norra ände 
pekar på att därifrån kommer färdiga lag. Det är 
givetvis inte förbjudet i vår klubb heller. 

Gothenburg Skins Open 
Anmäl ert lag på hemsidan före 1 februari 
och ni får rabatt på startavgiften. 
Vad är skins? Det är en tävling av lite lättare 
karaktär, även om vinnarskallen självklart ska 
vara med. Poängen beräknas på ett sätt som gör 
att alla stenar är viktiga och det är inte givet hur 
en match kommer sluta förrän sista stenen har 
spelats.  

Skins spelas 1-3 maj 2020. Det finns plats för 16 
lag och principen ”först till kvarn” gäller. Läs 
mer om Gothenburg Skins Open på hemsidan -  
varför ni ska spela och anmäl laget.

Öppet hus 16 februari 
Söndag 16 februari är det åter dags för 
Öppet hus med start kl 11.   

Sprid gärna informationen till nära, kära och 
världen. Affisch finns på och det finns också som 
ett event på Facebook. 

Vårens nybörjarkurser 
Vårens första nybörjarkurs är fullbokad - kul! 
Nästa kurs startar onsdag 4 mars, på den 
finns fortfarande några platser kvar.  

Hjälp gärna till och sprid information om 
nybörjarkurserna. En affisch med mer 
information kan laddas från hemsidan och 
kursen finns även som ett event på Facebook. 
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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 

https://svenskaspel.se/grasroten/partner/Login
https://medlem.goteborgcurling.se/externa-tavlingar/gothenburg-skins-open/invitation-skins-2020/
https://medlem.goteborgcurling.se/prova-curling/inbjudningar/
https://www.facebook.com/events/2912578232109015/
https://medlem.goteborgcurling.se/prova-curling/inbjudningar/
https://www.facebook.com/events/1030626823959732/
https://svenskaspel.se/grasroten/partner/Login


Vinterns aktiviteter 
Det händer som vanligt en hel massa grejer i 
hallen under vintern och våren. 

Du ser fler aktiviteter att delta i eller följa här till 
vänster, och för att inte missa något av det som 
händer så gå in på hemsidan 
medlem.goteborgcurling.se och vår Facebooksida 
med jämna mellanrum för att uppdatera dig på 
tävlingskalendern. 

Funderar du på hur och 
var man köper curling-
utrustning? 
För den som är ny i curlingsporten kan det 
verka förvirrande hur och var man köper sin 
utrustning. Det är inte att bara kliva in i en 
sportbutik på stan och be om en kvast.  

Två tips, som många av klubbens medlemmar 
handlar via, är svenska CurlSport curling.nu och 
tyska Skeki www.skeki.de (finns på engelska). 
Båda webb-shopparna har snabba leveranser och 
snabb feedback om man har frågor. 

För att få ner fraktkostnaderna kan det vara en 
idé att prata med sitt lag, andra medlemmar eller 
skriva en fråga i Facebookgruppen om att gå 
samman med en beställning.  

Ibland sitter det lappar att begagnad utrustning 
säljs, på anslagstavlan vid entré till ishallen. Eller 
sätt upp en lapp om du har något att sälja!  

Från kalendern
5–9 februari SM i Jönköping  
Åk och titta eller följ liverapporteringen. Du 
kan följa lag från Göteborg såväl som lag 
Hasselborg och lag Edin. Vad väljer du?

9 februari Division 2 i Göteborg  
9 februari och sedan 23 februari och 22 
mars, alla i Göteborg. Från GCK deltar 
Kroppkakans vänner, Bengtsson-Lindgren, 
Team NP, Almqvist-Kildal, Fuentes-Bergström.

16 februari Figur-KM  
Söndag 16 februari kl 10-12 finns en ny chans 
att förbättra tidigare resultat i figur eller göra 
säsongens första. Sista chanserna sen är 15 
mars och 15 april. Läs om figurspel

22 februari Föräldrautbildning 
Lördag 22 februari kl 9-14 (inkl lunch) ges 
föräldra- och juniortränarutbildning. Träning, 
iskurs och aktiviteter för juniorerna under 
tiden.

20–22 mars Division 1 i Jönköping 
Lag Perem och lag Barrdahl representerar 
GCK.

HATTEN - onsdagar 
På onsdagar kl 18-20 och i vinter även kl 20-22 
spelar vi det populära trivselspelet Hatten. Vi 
träffas och spelar i lottade lag med fokus på 
gemenskap. Och fika.

JUNIORTRÄNING - lördagar 
På lördagar kl 10-12 är det träning för juniorer. 
Alla juniorer är välkomna!
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Styrelsen i GCK 2019/2020 
Ordförande: Anders Pettersson 

Sekreterare: Ulrika Facht 
Kassör: Håkan Westin 

Medlemsansvarig: Hannes Jöckert 
Is- och junioransvarig: Anders Lindgren 

Tävlingsansvarig: Vakant 
Rullstolsansvarig: Åsa Lindqvist 

http://medlem.goteborgcurling.se
http://curling.nu/
https://www.skeki.de/curling-supplies
https://www.curling.se/tavla/FIGURSPEL/
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