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Klubbnytt 
Information till medlemmar i  Göteborgs Curlingklubb

GÖTEBORGS CURLINGKLUBBS MEDLEMSBREV JANUARI 2020

Vårens aktiviteter 
Ett nytt år har grytt och det är mycket som är på gång i 
klubben under våren. Här kommer information om olika 
aktiviteter att hålla koll på och anmäla sig till.  
Ju tidigare anmälan desto bättre blir planeringen! 

Öppet hus 12 januari 
Redan på söndag 12 januari är årets första 
Öppet hus. Sprid informationen och locka 
med vänner, kollegor och familj.   
Här är länken där du hittar en poster med 
detaljer: Öppet hus 12 januari 

Skynda anmäl laget till 
Göteborgsligan vt 2020! 
Målet är att kicka igång Göteborgsligan så 
snart som möjligt. Det betyder att det är 
väldigt hög tid att anmäla ert lag! 

Anmäl laget på den här länken. Glöm inte att 
betala in spelavgiften senast 15 januari.  

Saknar ni spelare i laget eller saknar du ett lag? 
Posta i gruppen Medlemmar i Göteborgs 
Curlingklubb på Facebook eller hör av dig till 
medlemsansvarig (Hannes) 
medlem@goteborgcurling.se.

Isutbildning: grund 
onsdag 29 januari 
Onsdag 29 januari kl 18-19 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! 
Efteråt spelar vi Hatten kl 19-21.

Föräldra-/juniortränar-
kurs: lördag 22 februari
Klubben ordnar en utbildning som riktar 
sig till föräldrar till klubbens juniorer och 
andra intresserade av att hjälpa till att 
utveckla juniorcurlingen.  
Kursen ger en grundförståelse för curlingens 
alla olika delar såsom regler, taktik, teknik, 
isvård, kommunikation m.m. Läs mer om 
utbildningstillfället.

SAVE THE DATES! 
1 mars: Stadsmatch mot Vänersborg 
8 mars: Dammästerskap 
Mer info kommer.

https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B6r%C3%A4ldrautbildning-VT2020.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B6r%C3%A4ldrautbildning-VT2020.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B6r%C3%A4ldrautbildning-VT2020.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2020/01/F%C3%B6r%C3%A4ldrautbildning-VT2020.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2019/11/%C3%96ppet-Hus-VT2020.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/anmalan-goteborgsligan-varen-2020/
mailto:medlem@goteborgcurling.se
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/anmalan-goteborgsligan-varen-2020/
mailto:medlem@goteborgcurling.se
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2019/11/%C3%96ppet-Hus-VT2020.pdf
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JUNIORTRÄNING - LÖRDAGAR 
På lördagar kl 10-12 är det träning för 
juniorer.  
 
Alla juniorer är välkomna!

Figur-KM 16 januari
Torsdag 16 januari kl 20 är det ett nytt 
tillfälle att förbättra tidigare resultat i figur 
eller göra säsongens första.  

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.  

Under våren återstår sedan tre möjligheter till 
figurspel: 

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 

Läs mer om figurspel

Gothenburg Skins Open
Anmälan till Gothenburg Skins Open 
2020 ligger nu upplagd på hemsidan. 
Anmäl ert lag före 1 februari 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 på 
hemsidan om varför ditt lag ska spela och 
anmäla laget till Gothenburg Skins Open 2020. 

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

FASTA AKTIVITETER

Vårens nybörjarkurser
Vårens första nybörjarkurs startar 29 januari. 
Nästa kurs startar onsdag 4 mars.  

Hjälp gärna till och sprid information om 
nybörjarkurserna. En affisch med mer information 
kan laddas ner från hemsidan.  

SM - I JÖNKÖPING
SM spelas i Jönköping 5-9 februari. Göteborgs 
Curlingklubb representeras av lag Perem, 
Kroppkakans vänner och De Kwastlösa.

DIVISION 1 - I GÖTEBORG
24-26 januari i Göteborg - alla medlemmar, kom 
och kolla! 20-22 mars i Jönköping.  
Lag Perem och lag Barrdahl representerar GCK. 

DIVISION 2 - I GÖTEBORG
19 januari, 9 februari, 23 februari och 22 mars, alla i 
Göteborg. Från GCK deltar Kroppkakans vänner, 
Bengtsson-Lindgren, Team NP, Almqvist-Kildal, 
Fuentes-Bergström.

GCK i externa tävlingar

http://Ocks%C3%A5,%20inbjudan%20till%20Gothenburg%20Skins%20Open%20%C3%A4r%20klar%20och%20publicerad.
https://www.curling.se/tavla/FIGURSPEL/
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2019/12/Nyb%C3%B6rjarkurs-VT2020.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2019/12/Nyb%C3%B6rjarkurs-VT2020.pdf
https://www.curling.se/tavla/FIGURSPEL/
http://Ocks%C3%A5,%20inbjudan%20till%20Gothenburg%20Skins%20Open%20%C3%A4r%20klar%20och%20publicerad.
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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: 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. 

SPRID INFORMATION OM KLUBBENS 
AKTIVITETER! 

Vill du sätta upp ett anslag om öppet hus, 
juniorträning eller nybörjarkurs? Då kan du 
hitta färdiga affischer på hemsidan under 

menyn Prova curling >> Inbjudningar.

https://medlem.goteborgcurling.se/prova-curling/inbjudningar/
https://medlem.goteborgcurling.se/prova-curling/inbjudningar/
mailto:medlem@goteborgcurling.se
mailto:medlem@goteborgcurling.se
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