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Alla medlemmar önskas god jul och gott nytt år! 
 

Vi längtar alla till när vi får ställa upp med ett fullt lag och gå en 
match. Det har varit en begränsad curlinghöst och corona-restrik-
tionerna fortsätter, som vi alla vet, att gälla. Det innebär att vår 
verksamhet, utom juniorträningarna, är inställd fram till årsskiftet. 
Under januari tar styrelsen beslut om vi kommer igång med vårens 
aktiviteter och i vilken omfattning. 
 

Hallen är öppen och isen hyvlas 
Glöm inte att det går bra att ta en paus från 
jul- och nyårsbestyren och träna på egen 
hand. Isen är väldigt fin så passa på under 
helgerna eller mellandagarna att boka en 
bana för att träna i enlighet med rådande 
restriktioner curling.se. Obs! Läs på nästa 
sida om individuell figurtävling! 

Bana bokar du här via hemsidan Bokningen 
är skyddad med lösenord "8ender". Där ser 
du information om bokningsregler och tider. 
Lösenordet är endast till för medlemmar så vi 
vill att det stannar inom klubben.   
 

 

Grattis till rullarna! 
En glad nyhet! Våra rullare har av VG-
regionen utsetts till årets parasportstipendiater 
som lag. Stipendiet delades ut till sju olika 
stipendiater för deras fantastiska 
idrottsprestationer 
inom parasporten 
och för att de är 
goda förebilder. 
Ett stort grattis och 
lycka till med 
kommande träning 
och tävling! 
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Tävla i figurspel! 
I avsaknad av klubbaktiviteter vill vi 
erbjuda en möjlighet att tävla i figurspel. 
Fram till sista januari är det därför möjligt 
att på egen hand boka en bana och spela 
en eller flera omgångar figur, och 
rapportera in resultaten till oss.  

Denna högst informella tävling bygger på en 
tro på alla deltagares ärlighet, samt på 
eclectic-summan, dvs summan av den bästa 
poängen på varje figur sett över säsongen. 
Varje deltagare får spela så många serier den 
vill fram till att januari är slut. Även den 
tidigare omgången som spelades i oktober 
ingår i tävlingen.  

 
Regler och instruktioner finns på länken 
nedan, skriv gärna ut protokollet och fyll i 
under spelets gång. Det finns även ett 
alternativ till protokollet i form av en app, 
även den länken finns nedan. Det finns även 
laminerade protokoll i hallen om man är 
osäker på reglerna. Alla fullständiga serier 
rapporteras in till 
tavling@goteborgcurling.se, så uppdaterar vi 
ställningen på hemsidan. 
 
Tveka inte på att höra av dig om du har  
någon fråga eller fundering! 
 
Länk till figur-protokollet  
 
Länk till figur-app (för android) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, på tok för många stenar för figurspel!

 
 

Gothenburg Mixed Doubles Cup 
Som konsekvens av restriktionerna är 
Gothenburg Mixed Doubles Cup flyttad till 
påskhelgen, 2–5 april.  

Vi håller tummarna för att tävlingen kan 
spelas då. 

 

Skönlitterära curlingtips!  
Ett nytt grepp – men inte något stående 
inslag – i Klubbnytt. Men tiderna är ju lite 
annorlunda. När du inte kan lägga all fritid i 
curlinghallen, kanske du får lust att läsa 
eller lyssna på en bok. Om det finns lite 
koppling till curling kan det inte bli fel. 

En snälldeckare där den kanadensiske 
kommissarie Gamache löser ett mord i 
anslutning till en curlingbana (naturis!) är 
Louise Pennys Nådastöt [Dead cold]. Finns 
på biblioteket. 
 
 
”… man ägnar ensamma kvällstimmar i 
fåtöljen framför teven åt att försöka förstå 
vad denna egendomliga vintersport kan ha 
att säga en människa i dag.” (Klas Östergren) 
 
I sin senaste roman, Renegater, försöker Klas 
Östergren i en kort passage i början att likna 
händelseförlopp i livet med att spela iväg en 
curlingsten. Är det en bra liknelse? Fattar han 
vad curling går ut på? Det kan man fundera 
över istället för att gotta sig över beteendet i 
Svenska akademien.  
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