
 
Boka in medlemsdagar 
26 och 27 augusti 
Bocka för den 26 och 27 augusti (en onsdag 
och torsdag) i kalendern, för då vi samlas vi 
hallen och gör den fin inför spelsäsongen.  
Vi bjuder på korv med bröd. 

Alla kan alltid göra något och alla händer 
behövs! Välj en av dagarna - eller kom på 
bägge. Samling kl 18 båda dagarna. 

Mer info kring detta kommer. 

Planering inför hösten 
Planen är att säsongen börjar lördag 26 
september för medlemmar. Företags-
uthyrningen börjar måndag 28 september.  

Tävlingsplaneringen för säsongen 2020/2021 
görs i augusti. Från våren tar vi till exempel med 
oss den inställda kampen om segerbucklan i lag-
KM 2020. 

Mer information om hur spelsäsongen anpassas 
efter de rekommendationer och föreskrifter som 
är aktuella till hösten kommer inför säsongs-
starten. Så att vi spelar säkert och tryggt. 

Extra årsmöte 26 augusti 
I anslutning till medlemsdagarna blir det ett 
extra årsmöte.  

Vi behöver klubba det den stadgeändring som 
beslutades på ordinarie årsmötet i april. Läs mer 
längre ner om beslutet. 
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Klubbnytt 
Information till medlemmar i  Göteborgs Curlingklubb

GÖTEBORGS CURLINGKLUBBS MEDLEMSBREV JUNI 2020

Hoppas att alla mår bra och har en fin 
sommar! 
Vi planerar för att vi ska spela curling i 
höst. Det blir medlemsdagar i augusti och 
det finns möjlighet att göra isen under 
den nya säsongen extra snygg genom att 
sponsra ett curlingbo. Läs mer här i 
Klubbnytt.  



Till alla medlemmar och era företag
Nu har vi börjat planeringen inför säsongen 2020/2021. Vi har satt ihop tre vassa erbjudanden  
där du som medlem och ditt företag kan bidra till att stötta curlingklubben kommande säsong.  
Som medlem kan du personligen sponsra klubben, men vi vill även att du bjuder in ditt företag  
där du arbetar att sponsra oss. Som sponsor förknippas företaget med curlingens egenskaper  
som är precision, teknik, teamwork och målmedvetenhet. Varumärket kommer att exponeras för  
våra besökare, vilket är en väldigt bred målgrupp. All sponsring går till att stärka vår verksamhet  
på alla plan. Vi satsar på våra elitspelare, ungdomar och medlemmar genom inköp av ny  
utrustning och bidrag till träning och ledare samt utveckling av rullstolscurling. Ni hjälper  
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EGET CURLINGBO
Logotype i bo Pris ex. moms, gäller för ett år ..........................................................10.000:-
• Ert företags logotype trycks på ett bo och gjuts in i isen.  
 Väl synligt och i blickfång under spel och från läktare.
•  Logotype på vår hemsida samt inuti bildspel i curlinghallens foaljé.
•  Curlingspel 1 bana (max 11 personer), speltid ca 1 tim. 45 min. 
 Genomgång med instruktör, skor, utrustning, omklädningsrum med dusch.
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OBS! Eget curlingbo måste bokas senast 1 juli inför kommande säsong.  
Vid nyproduktion av bo tillkommer 1.000 kr ex. moms.

Maila till boka@goteborgcurling.se eller ring 0707-55 45 35 för att boka!

Gothenburg Mixed Doubles Cup
*RWKHQEXUJ�0L[HG�'RXEOHV�&XS�lU�YnU�LQWHUQDWLRQHOOD�HOLWWlYOLQJ�PHG�GHOWDJDUH� 
från hela Europa. I år har vi ambitionen att genomföra en ännu starkare och bättre  
tävling. Intäkterna från paketen nedan kommer oavkortat att gå till tävlingens  
budget för att möjliggöra detta. Både företag och privatpersoner kan sponsra.

”VINNARSKALLE”
Skyltplats för företag, 70x100 cm Pris ex. moms, gäller för ett år ................3.000:-
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•  Logotype på tävlingens hemsida samt bildspel i curlinghallens foaljé.

Maila till boka@goteborgcurling.se eller ring 0707-55 45 35 för att boka!

”GLIDARE”
Som medlem kan du stödja klubben Priset gäller för ett år ...............................500:-
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För att bli en GLIDARE sätt in 500 kr på bg 364-8441. 
Märk betalningen GLIDARE följt av DITT NAMN.

Göteborgs Curlingklubb • Valdemar Noréns gata 17, 417 55 Göteborg 
7HO������������������(�SRVW��ERND#JRWHERUJFXUOLQJ�VH

Sponsra Göteborgs Curlingklubb!

www.goteborgcurling.se • medlem.goteborgcurling.se

Endast  
6 st bo kvar,  
så först till 

kvarn!
För mer 

information
och bokning 

vänligen maila 
eller ring!



Rapport från årsmötet 
Den 8 april var det årsmöte. Ett tjugotal 
medlemmar var med, hälften på plats i 
hallen och andra hälften var med via en 
videotjänst. Det fungerade bra! 

Under mötet beslutades en stadgeändring. 
Ordförande väljs fortsatt för en tid av ett år 
och kassör för en tid av två år. Men stadgarna 
ändras till att övriga styrelseledamöter, som 
ska vara fem till sex personer, utses utan 
specifik styrelseuppgift. Styrelsen ska alltså 
bestå av totalt sju eller åtta personer (hittills 
har den varit sju personer). Ett extra årsmöte 
behöver bekräfta beslutet för att det ska gälla. 

Den sittande styrelsen valdes om och blev 
fulltalig i och med att Henrik Fryklund valdes 
in. Styrelsen är fulltalig. 

Medlemsavgifterna för spelåret 2020/2021 
fastställdes. För juniorer och ungdom är 
spelavgiften oförändrad, och för seniorer och 
veteraner höjs den med 100 kronor. 

Mötet avrundades med en presentation av  
medlemsundersökningens resultat. 
Medlemmarna är generellt positiva till klubben 
och verksamheten. Exempel på saker som 
efterfrågas är mer möjligheter till träning och 
utveckling och bättre ordning på match- och 
tävlingsrapporteringen. Styrelsen tar med sig 
feedbacken från medlemmarna in i det nya 
spelåret. 

Utveckla ditt spel! 
Använd tiden i sommarens hängmatta på 
bästa sätt och förbered dig inför höstens 
spel. Planera vad du ska förbättra, och hur 
du kan göra det, genom att studera det 
material som Curlingförbundet har online. 

Materialet gäller både om du vill utvecklas 
som lag eller som individuell spelare; 
spelteknik som strategi. Det finns både 
självstudiematerial och kurser som hålls av 
förbundet att anmäla sig till. Läs mer: https://
www.curling.se/UTVECKLA/allakancurla/tranings-
ochutbildningsmaterial/ 

Glad sommar!
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CURLINGFÖRBUNDETS NYHETSBREV 

Få mer koll på vad som händer inom svensk 
curling med hjälp av förbundets nyhetsbrev. 
Där finns information om tävlingar, resultat 
och aktiviteter som rör curlare i hela landet: 
https://gansub.com/s/Er8ZGQFy9eF5dW/ 

Styrelsen i GCK 2020/2021 
Ordförande: Anders Pettersson 

Sekreterare: Ulrika Facht 
Kassör: Håkan Westin 

Medlemsansvarig: Hannes Jöckert 
Is- och junioransvarig: Anders Lindgren 

Rullstolsansvarig: Åsa Lindqvist 
Tävlingsansvarig: Henrik Fryklund 

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. 
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