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Klubbnytt 
Information till medlemmar i  Göteborgs Curlingklubb

GÖTEBORGS CURLINGKLUBBS MEDLEMSBREV SEPTEMBER 2020

MISSA INTE! 
 
Medlemsavgiften! 
Du glömmer väl inte 
att betala din 
medlemsavgift? 
Information om hur 
du går tillväga finns 
på sidan 2. 

Anmäla till 
Göteborgsligan 
Dags att anmäla 
laget till Göteborgs-
ligan. Läs mer på 
sidan 3. 

Klubbmästerskap 
2020... 
… spelas i höst. Läs 
om när och länk till 
anmälan på sidan 3. 

Coronasäkert? 
Läs riktlinjerna för 
spel på sidan 5. 

Dags för 
säsongsstart! 
Varmt välkomna till en ny härlig 
säsong i curling-hallen. Många 
olika och roliga aktiviteter blir 
det under hösten och våren.  
Vi anpassar spel och vistelse så 
det blir så smitt-säkert som det 
bara är möjligt.  

Här kommer ett rykande färskt och fylligt nyhetsbrev med all tänkbar 
information inför den stundande säsongen. Du kan läsa om allt möjligt: 
När isen är klar, hur du anmäler laget till Göteborgsligan, höstens första 
tävling som blir lag-KM 2020, viktiga datum för medlemskapet, och 
hösten många olika aktiviteter. Allra sist hittar du de riktlinjer som 
klubben följer för hur vi spelar curling så Coronasäkert som möjligt – det 
vill säga utöver generella regler såsom att vi stannar hemma om vi är det 
minsta krassliga. 

Känner du dig osäker på hur mycket du kommer att spela pga. 
pandemin? Vi hoppas att du ändå fortsätter att vara medlem i klubben. 

 

26 
SEPTEMBER 

Är isen redo för spel. 
Läs mer om is-

premiären på sidan 2. 

30 
SEPTEMBER 

Är sista dagen att 
betala din 

medlemsavgift. Mer 
information på sidan 2.

5 
OKTOBER 

Drar Göteborgsligan 
igång. Mer information 
om anmälan på sidan 

3. 

NY E-POST-ADRESS? 

Glöm inte att säga till 
om du har ny e-post-
adress som klubben 
kan kontakta dig via. 
Skicka ett mail till: 
medlem@goteborgcurl
ing.se så missar du 
ingen viktig info. 
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Medlemsavgifter 
Årsmötet beslutade att ändra spel-
avgiften för seniorer och veteraner 
verksamhetsåret 2020/21. För juniorer  
och ungdom är avgiften oförändrad. 

Alla aktiva medlemmar betalar både medlems- 
och spelavgift. Spelavgiften ger dig rätt att 
delta i klubbens aktiviteter, representera 
klubben i tävlingar, samt tillgång till hallen 
med egen nyckel.  

Känner du att du inte har tid eller ork att spela 
curling men vill ändå stödja vår verksamhet? 
Välkommen att bli stödmedlem genom att 
enbart betala medlemsavgiften. 

Betala senast 30 september 
Medlemsavgifterna skall vara betalda senast 30 
september, avgiften betalas in på bankgiro 
364-8441 (Göteborgs Curlingklubb). Som 
betalningsinformation ange ”Medlemsavgift 
Förnamn Efternamn”.  

Obs! Du vet väl att om du har friskvårdsbidrag 
från din arbetsgivare, så kan det användas för att 
betala spelavgiften (men inte medlemsavgiften). 

Medlem som avser lämna klubben skall 
meddela styrelsen det senast 30 september 
genom att maila medlem@goteborgcurling.se. 

Kom ihåg skåp-avgiften!  
Ni som har skåp i hallen ska betala in er skåp-
avgift – 200 kr/skåp – i samband med att ni 
betalar in medlemsavgiften. Som betalnings-
information ange ”Skåpavgift Förnamn 
Efternamn skåpnummer”. Har du frågor kring 
skåp hör av dig till kassor@goteborgcurling.se. 

Nyckel till hallen 
Som medlem kan du kvittera ut en nyckel till 
hallen. Om du inte har någon, kan du kontakta 
vår intendent Zelene på 
boka@goteborgcurling.se  

Säsongsstart med is-premiär
Isen ska i år står klar den 26 september. Vi 
behöver som vanligt hjälp med förbere-
delser inför uppstarten. Information om 
ismakning och arbetsfördelning har gått ut i 
ett separat utskick till lagledarna.  

Lördagen den 26:e september samlas vi kl. 10 i 
hallen för att gemensamt städa upp efter 
ismakningen. Därefter blir det curling-premiär för 
alla som hjälpt till med städningen!  

Medlem söker lag eller lag 
som söker förstärkning
Men vet inte riktigt hur ni ska hitta varandra? 
Maila medlem@goteborgcurling.se så tipsar vi om 
medlemmar och lag som söker varandra.  

En annan kanal att söka lag/medlemmar i är 
Facebookgruppen Medlemmar i Göteborgs 
Curlingklubb. 
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MEDLEMSAVGIFTER 2020/21

Åldersgrupp
Medlems-

avgift

Junior Född 1999-07-01 
eller senare 150 275 425

Ungdom Född 1993-07-01 
till 1999-06-30 150 650 800

Senior Född 1955-07-01 
till 1993-06-30 300 1 400 1 700

Veteran Född före 
1955-07-01 300 800 1 100

Spel-
avgift  Totalt

HUR BOKAR JAG BANA?  

Inför säsongen 2020/21 installeras ett nytt 
system för bokning av banor. Instruktioner hur 
du går till väga kommer i ett utskick inför 
säsongspremiären. Håll utkik i din e-post!
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Göteborgsligan – anmäl 
laget redan i dag!
Vi hoppas på många lag i Göteborgsligan 
som är klubbens interna liga och den fasta 
curlingpunkten för alla medlemmar.  

Göteborgsligan börjar måndagen den 5 oktober. 
Nya såväl som gamla lag anmäler sitt intresse att 
delta via ett formulär på vår hemsida: 
medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/
goteborgsligan/goteborgsligan-var-2020/
anmalan-goteborgsligan-varen-2020/ 

Anmälan skall vara oss tillhanda allra senast 27 
september, därefter skickas spelschemat ut 
omkring den 1 oktober. Vi spelar måndagar (kl 
18–20 och 20–22) och tisdagar (kl 20–22).  

Glöm inte betala startavgiften!
Kostnaden är 550:- per lag och termin och betalas 
till klubbens bankgiro 364-8441. Som betalnings-
information ange ”Göteborgsligan Lagnamn”. 
Anmälan är inte fullständig förrän betalning är 
gjord. Samtliga spelare i laget skall vara 
medlemmar i klubben (dvs. har betalt spelavgift 
för säsongen 2020/21).  

Ligan består av A- och B-divisioner. Mer 
information finns på hemsidan: 
medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/
goteborgsligan/regler/  

KM Dubbel – start i oktober 
Dubbel är en rolig och snabb spelform 
som du inte vill missa! Säsongen drar 
igång redan i oktober. 

Anmäl ert lag nu för att säkra en plats i vad 
många kallar klubbens roligaste tävling! 
Dubbelspelet startar i oktober och spelas som 
en rak serie där alla möter alla. Det spelas med 
samma regler som Mixed Dubbel, men utan 
kravet på mixade kön (vi kör regelgenomgång 
för dig som är osäker). Startavgift 200 kr/lag. 
Ni anmäler laget – senast 4 oktober – genom 
att fylla i formuläret via den här länken: 
medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/
klubbmasterskap/km-dubbel/km/ 

Klubbmästerskapet 2020  
24 oktober – äntligen! 
Ditt lag kan inleda säsongen med att ha 
korats till klubbens bästa! Med andra ord 
höstens viktigaste tävling :-). Hur mycket 
betyder träning och hur mycket betyder rå 
talang, egentligen? I årets KM har alla lag 
samma förutsättningar, dvs. alla har fått 
begränsad mängd isträning. 

Vi hoppas så klart att alla klubbens lag, erfarna 
såväl som nystartade, tar chansen att ställa 
upp, det är ett bra sätt att lära känna fler 
klubbmedlemmar och för nystartade lag en 
lärorik dag. Lunch ingår i anmälningsavgiften. 
Välkomna lördagen 24 oktober! 

Lag som inte är anmälda sedan april anmäler 
sig på hemsidan – senast 18 oktober: 
medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/
klubbmasterskap/inbjudan-till-goteborgs-
curlingklubbs-klubbmasterskap-2020/ 

 (5)3

GÖTEBORGS CURLINGSKLUBBS MEDLEMSBREV SEPTEMBER 2020

FÖR ANMÄLAN KRÄVS 
‣ Lagnamn 
‣ Namn på lagets alla medlemmar 

(minst tre) varav en  
‣ kontaktperson med  
‣ telefonnummer och e-post

SPONSRA CURLINGKLUBBEN!
All sponsring går till att stärka vår verksamhet på alla plan. Det finns två alternativ för att sponsra klubben.  
För företag ”Vinnarskalle” och för medlem ”Glidare”.  
Läs mer här: medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2020/06/Sponsorer-2020-2021.pdf  
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Divisionsspel 
Du glömmer väl inte att anmäla ditt lag till 
höstens divisionsspel? Har du spelat 
Göteborgsligan tidigare är det här ett utmärkt 
sätt för ditt lag att ta sig an nya utmaningar, 
skillnaden är inte så stor som du tror. Anmäl er 
redan idag på tavling@goteborgcurling.se. 

Den som anmäler sitt lag till divisionsspel ska 
betala in anmälningsavgiften till klubbens 
bankgiro 364-8441, med betalningsreferens 
”Anmälan Div X Lagnamn”.  

 

Höstens aktiviteter
Självklart kommer det som 
vanligt att hända en hel massa grejer i 
hallen under hösten. Du kan garanterat 
hitta någon aktivitet att delta i, och våga 
gärna prova något nytt. 

Du finner ett urval av klubbens aktiviteter här 
till höger, och för att inte missa något av vad 
som händer så gå in på hemsidan och vår 
Facebooksida med jämna mellanrum för att 
uppdatera dig på tävlingskalendern. Glöm inte 
heller att tipsa vänner och bekanta som är 
sugna på att prova på vår fantastiska sport om 
våra öppet hus-dagar och nybörjarkurser. 

HÄNDER I HÖST
26 september – premiärcurling 
Kl. 10 samlas vi i hallen för att tillsammans 
städa efter ismakningen. Därefter blir det 
ispremiär för alla som hjälpt till att städa!

5 oktober – Göteborgsligan startar 
Spelschema sänds ut omkring 1 oktober.

8 oktober – Start för KM Dubbel 
Vi startar dubbelsäsongen direkt med matcher.

11 oktober – Öppet hus 
Höstens första öppet hus äger rum. 

18 oktober – Öppet hus för rullare 
Höstens andra öppet hus är dedikerat till 
rullstols-curling.

20 oktober – Nybörjarkurs

24 oktober – Lag-KM 
Framskjuten från april, så är det nu dags att 
göra upp om vilket som är klubbens bästa lag. 

1 november – Damaktivitet 

*********

Hatten på onsdagar 
Från och med 7 oktober kan du spela den 
mycket populära och trivsamma Hatten, som 
sedan spelas hela hösten. Vi träffas och spelar i 
lottade lag med fokus på gemenskap. Spel och 
fika under två lustfyllda timmar kl. 20–22.

Juniorträning på lördagar  
Lördagen den 3 oktober är det premiär för våra 
juniorträningar. Kl. 10–12 varje lördag hela 
hösten, och alla juniorer är välkomna.

 (5)4

GÖTEBORGS CURLINGSKLUBBS MEDLEMSBREV SEPTEMBER 2020

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 

OBS! OBS!  
UTRENSNING AV KVARGLÖMDA SAKER 
Har du glömt något i hallen? Kvarglömda 
kvastar och kläder m.m. har samlats ihop och 
ligger från 11 september vid fåtöljerna längst 
bort i caféet på våning 2. För att skapa plats 
kommer de saker som inte har hämtats att 
slängas efter 23 september. 

mailto:tavling@goteborgcurling.se


Så här spelar vi corona-säkert 
Att hålla avstånd är en central del av att minska smittspridningen. I en typisk curlingmatch, 
med åtta personer på en bana, har alla möjlighet till stor egen yta och främsta närkontakten 
sker mellan medlemmar i det egna laget och främst mellan sopare eller mellan curlare i 
rullstol som håller varandras stolar.  

Riktlinjer hösten 2020 

Generellt 

• Endast en sopare per sten. 
• Var noga med vilka stenar som är dina och spela samma stenar varje omgång. 
• Ingen sopning av motståndarens sten bakom tee. 
• Skip för icke spelande lag står bakom hacket under tiden spelande lags sten är i rörelse. 
• Inga handskakningar i början eller slutet av matchen. Sportmannaskap kan uttryckas verbalt. 
• Utse en person som uppdaterar poängtavlan. Poängen rengörs innan de plockas ned igen efter 
spelad match. 
• Rengör stenar före och efter spelad match 
• Undvik att byta om i hallen och byt helst endast skor på plats. 
• Curlare i rullstol bör vara extra försiktiga vid hjälpstöd om inte matta eller annat stopp används 
bakom sina hjul. 
• Om assistenter är med och tar fram stenar, ska handtagen desinficeras också efter dem. 
• Sprita av hyveln, sopen m.m. efter isläggning. 

Göteborgsligan 

• Matcher spelas i 3-personslag. 
• Matcher i Göteborgsligan spelas i 6 om-gångar, men en ny omgång får inte påbörjas efter kl.19:20 
respektive 21:20. Matchen är slut efter sista spelad omgång enligt tidsrestriktion. Detta för att skapa 
utrymme mellan matcher. 

KM Dubbel 

• Matcher i KM-Dubbel spelas i 8 omgångar, men en ny omgång får inte påbörjas efter kl.19:30 
respektive 21:30. Matchen är slut efter sista spelad omgång enligt tidsrestriktion. Detta för att skapa 
utrymme mellan matcher. 

Hatten 

• Matcher spelas i 3-personslag. 
• Fikan genomförs på ett säkert avstånd mellan deltagarna. 
• Poäng för deltagande på fikan pausas.  

Detta är riktlinjerna för när vi spelar curling. Ytterligare information om förhållningsregler när vi är i 
själva hallen kommer med nästa utskick. Information finns också på hemsidan. 
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