
 
Medlemsundersökning 
Styrelsen är intresserad av vad du som 
medlem tänker om klubben och vår 
verksamhet. För att ge alla chans att tycka 
till landar därför snart en länk i din mail-
korg som går till en medlemsunder-
sökning (för juniorer under 14 år går 
mailet till målsman). 

Du kommer att vara helt anonym. Ulrika Facht, 
styrelsens sekreterare, håller i undersökningen 
och sammanställer resultaten. Så ta chansen att 
tycka till. Resultaten presenteras på årsmötet i 
april – ytterligare en anledning att gå på det! 

Årsmöte 8 april 2020 
Du har väl reserverat onsdag 8 april kl 18 
för klubbens årsmöte? Och glöm inte att 
skicka in eventuella motioner till styrelsen 
senast 11 mars. Kallelse kommer snart. 

Såväl de sedvanliga aktiviteterna som  
brukar försiggå på klubbens 
årsstämman, så bjuds det 
självklart smörgåstårta! 

 

Sökes: Fler hallvärdar 
Vi söker fler hallvärdar till företagsuthyrningen. 
Sök själv eller sprid budskapet till någon som 
du tror skulle passa och skulle trivas som 
hallvärd.  
Vi söker dig som behöver ett extrajobb och som 
kan och vill arbeta oregelbundna tider och ibland 
med kort varsel. Mer information finns på 
hemsidan. 

Vårens nybörjarkurser 
Vårens första nybörjarkurs var fullbokad och 
det blev även den andra. Kul! Det betyder 
att det finns många nya curlare som vi vill få 
in i spel. 

Dom lag i göteborgsligan som känner att dom kan 
behöva lite tillökning i familjen kan till exempel 
hålla utkik på Hatten dit kursledarna lockar de 
nyutbildade. Eller om du vill hitta nya 
lagkamrater inför hösten eller nybörjartävlingen. 

Spela en Hatt så får ni kanske en nybörjare på 
köpet, lockar Hattensamordnarna. Det är väl ett 
erbjudande som ingen kan motstå? 
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Det händer mycket i klubben nu. 
Göteborgsligan, KM Dubbel och 
Figurspel pågår för fullt. Hatten, 
juniorträning och dagcurling har full 
aktivitet varje vecka. Nybörjarkurserna 
är fullbokade och det är flera tävlingar 
på gång. Läs mer här i Klubbnytt! 

https://medlem.goteborgcurling.se/nu-soker-vi-fler-hallvardar-till-goteborg-curling/


VÅRENS TÄVLINGAR 

Dam-DM 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 senast klockan 09:30, vi 
bildar lag o börjar spela klockan 10. Mat serveras 
i hallen för 100 kr.. 

Nybörjartävling 29 mars  
Söndag 29 mars är det dags för säsongens 
andra nybörjartävling.  

Tävlingen spelas med många korta matcher där 
fokus är på trivsel och att ha kul. Laget ska bestå 
av 3–5 spelare. De lag som vill kan få en erfaren 
curlare från klubben som medspelare. 

KM för lag 4 april 
Bränn lite energi inför påskens alla godsaker 
och boka upp ert lag till klubbmästerskapet 
för lag, som går av stapeln lördag 4 april. 

I KM kan alla lag, erfarna som nystartade, ställa 
upp. Det blir spel hela dagen. Glöm inte att det 
handlar om att erövra titeln klubbens bästa lag! 
Håll ögonen öppna för när anmälan kommer upp 
på hemsidan. 

Gothenburg Skins Open  
1–3 maj 
Skins är en tävling av lite lättare karaktär, 
även om vinnarskallen självklart ska vara 
med. Poängen beräknas så att alla stenar är 
viktiga och det är inte givet hur en match 
kommer sluta förrän sista stenen har spelats.  

Gothenburg Skins Open spelas 1-3 maj. Det finns 
plats för 16 lag och principen ”först till kvarn” 
gäller. Läs mer om Gothenburg Skins Open på 
hemsidan – och skynda anmäla laget! 

Aktiviteter under våren  
Det händer som vanligt en hel massa 
andra grejer i hallen under våren. 

Du ser fler aktiviteter att delta i eller följa här 
nedan, och för att inte missa något av det som 
händer så gå med jämna mellanrum in på 
hemsidan medlem.goteborgcurling.se och på 
Facebooksidan för medlemmar för att uppdatera 
dig på kalendern. 

FRÅN KALENDERN
15 mars DM och KM i Figur  
Söndag 15 mars kl 10 till 16 spelar vi både 
DM och en omgång KM i figur. Förbättra dina 
resultat eller sätt säsongens första. Om du 
inte har spelat figur tidigare, så förklarar 
erfarna spelare.l. Läs mer om figurspel

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

15 april KM Figur 
Spelsäsongens sista figurspel. Ta chansen att 
putsa resultaten eller gör säsongens första 
och sista.. Alla är välkomna. Reglerna 
förklaras av erfarnare spelare. Läs mer om 
figurspel

23 och 30 april KM Dubbel 
Torsdagarna 23 och 30 april spelar vi slutspel i 
KM Dubbel. 

HATTEN - onsdagar 
På onsdagar kl 18-20 spelar vi det populära 
trivselspelet Hatten. Vi träffas och spelar i 
lottade lag med fokus på gemenskap. Och 
fikar efteråt!

JUNIORTRÄNING - lördagar 
På lördagar kl 10-12 är det träning för juniorer. 
Alla juniorer är välkomna!
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https://medlem.goteborgcurling.se/externa-tavlingar/gothenburg-skins-open/invitation-skins-2020/
https://medlem.goteborgcurling.se/externa-tavlingar/gothenburg-skins-open/invitation-skins-2020/
http://medlem.goteborgcurling.se


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. 

 

Nu kan du köpa vimplar, 
tygmärken och pins 
Vad som förmodligen är Norra älv-
strandens snyggaste vimplar, tygmärken 
och pins med klubbens logo finns nu att 
köpa i hallen.  

De kostar 50 kronor styck och du köper dem 
av vår intendent Zelene. Betalningen ska göras 
till klubbens bankgiro 364-8441.  

Hur skaffar jag egen 
curling-utrustning? 
De skor och kvastar som finns i hallen är 
framför allt till för besökande som hyr banor 
eller nybörjare som går på kurs och känner 
på sporten. När vi blivit varma i curling-
kläderna är det lämpligt att skaffa sin egen 
utrustning.  

Konstigt nog är det inte bara att  kliva in i en 
sportbutik på stan och be att få en sop. Det kan 
bli fel.  

Två tips där 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 på frågor. 

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

Ibland sitter det lappar att begagnad utrustning 
säljs, på anslagstavlan vid entré till ishallen.  
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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 

Rullstolsansvarig: Åsa Lindqvist 

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
http://curling.nu/
https://www.skeki.de/curling-supplies
https://svenskaspel.se/grasroten/partner/Login
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