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Hallen är öppen! 
Är det förenligt med myndigheternas råd så 
fortsätter hallen att vara öppen under våren. 
Så det går utmärkt att träna. Coronaläget gör 
att klubben, självklart, fortsätter anpassa 
verksamheten efter de begränsningar som 
det medför. Aktivitetsnivån är lite låg, men här 
kommer information om vad som händer i 
hallen och klubben. 
 
Fin is och bra läge för att träna  
För närvarande planerar klubben inga tävlingar. 
Men det är viktigt att få träning och motion så 
styrelsen  uppmuntrar medlemmar att träna på 
egen hand.  

Fram till sommaren har vi en praktikant som 
heter Christian och han är i hallen alla vardagar. 
Han sköter om isen och håller ordning i 
lokalerna. Isen underhålls och är i fint skick. Så 
den är som gjord för att nötas! Det finns gott om 
tider att boka en bana – bokar gör du på 
hemsidan. 
medlem.goteborgcurling.se/medlemsbokning/ 

 

Uppdatera dig i isvård 
Har du koll på hur du gör bästa isen för din 
träning? De senaste åren har det varit lite 
justeringar i rutinerna för att göra isen så bra som 
möjligt. Vill du uppdatera dig eller helt enkelt 
lära dig hur du ordnar isen?  

Passa på att boka en bana en förmiddag när 
Zelene och Christian är i hallen. Då kan de visa, 
informera och svara på ev. frågor. Vardagar 
mellan kl. 09.00–13.00 är lämplig tid. Skicka ett 
mail till boka@goteborgcurling.se innan för 
säkerhets skull, så de kan förbereda plus att ni får 
besked om det av någon anledning inte passar 
den dagen ni bokat. 
 

 
Juniorer tränar som vanligt  
Juniorträningarna fortsätter som vanligt under 
våren.  
 
 
Tävla på egen hand – KM figur 
Ett bra sätt att träningen är att delta i den 
individuella tävlingen KM-figur som fortsätter 
under våren. Det är en idealisk tävlingsform för 
den som tycker det är tröttsamt när det så att säga 
blir kö under vanligt figurspel. En röst från isen 
säger: 

- Om man [---] får för sig att ta sig ner till hallen för 
träning på helt egen hand så kan jag faktiskt 
rekommendera lite figur. Klart enklare att hålla 
fokuset uppe om man har nåt specifikt att gå efter 
jämfört med om man bara kastar lite blandad 
småsten. 

Boka en bana, vässa en penna, spela och fyll i 
protokollet (som du kan skriva ut härifrån: länk till 
figur-protokollet) och maila resultatet till tävlings-
kommittén tavling@goteborgcurling.se.  Har du en 
android-telefon kan du använda en app för 
rapporteringen länk till figur-app. Du kan följa 
resultaten i tävlingen på hemsidan. 
 
Håll öron och ögon öppna efter Svenska Curling-
förbundets inbjudan till nationell figurtävling. 

https://medlem.goteborgcurling.se/medlemsbokning/
mailto:boka@goteborgcurling.se
https://www.curling.se/globalassets/svenska-curlingforbundet/dokument/tavling/figur/figurprotokoll.pdf
https://www.curling.se/globalassets/svenska-curlingforbundet/dokument/tavling/figur/figurprotokoll.pdf
mailto:tavling@goteborgcurling.se
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.larborn.figurspel
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En Coronasäkrad hall 
Det finns tydliga instruktioner i hallen för hur vi 
håller den smittsäker, det finns munskydd för den 
som så önskar och det finns handsprit. Tänk på 
att hålla avstånd till varandra och max antal 
personer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ledigt skåp 

Det finns ett skåp att hyra. Det kostar 200 kr/ 
säsong. Kontakta kassor@goteborgcurling.se för 
att paxa det. Sedan betalar du in till bankgiro 
364-8441 (Göteborgs Curlingklubb) och anger 
följande ”Skåpavgift Förnamn Efternamn 
Skåpnummer”.  

 
 
På gång i klubben och uthyrningen! 
Under sportlovet erbjuder vi gratis nybörjar-
kurs för barn och ungdomar mellan 11–16 år 
et är tre tillfällen mellan kl. 13.00-15.00. Max 
antal deltagare är 8 barn. Sprid gärna och dela via 
Facebook och Instagram. 
 
Dagcurlarna kör på varje måndag och torsdag  
Det finns gott om plats och utrymme om fler vill 
hänga med! 
 
Göteborg Curling Event & Nöje  
finns nu på Instagram  
Följ gärna @goteborgcurling – dela och tagga era 
bilder för att nå fler personer och få fler följare.  
Följ även våra sidor på Facebook och dela inlägg 
och evenemang.  
 
Nu går det att boka "Familjepaket" som gäller 
för 2 vuxna och max 4 barn  
Detta har blivit väldigt populärt vilket känns kul!  
Vi har även ändrat minsta antalet spelare till 4 
personer/bana för att underlätta och erbjuda en 
aktivitet för färre deltagare samt öppnat upp för 
bokningar på söndagar. 
 
 
Öppet hus och nybörjarkurs 
Under våren kommer det inte att gå ut 
inbjudningar till öppet hus eller nybörjarkurser. 
  
 
 
 

Styrelsen i GCK 2020/2021 
Ordförande: Anders Pettersson  
Medlemsansvarig: Hannes Jöckert 
Sekreterare: Ulrika Facht 
Kassör: Håkan Westin 
Is- och junioransvarig: Anders Lindgren 
Rullstolsansvarig: Åsa Lindqvist 
Tävlingsansvarig: Henrik Fryklund 

Ta fram popcornen i helgen!  
Söndag den 7 februari kl 14:30 möts 
team Edin och team Hasselborg i en 
match som sänds direkt i SVT1 och 
svtplay med start kl 14:25. Match-
arenan är Jönköping. 

Ett utmärkt tillfälle för stilstudier och att ha 
massor av åsikter om hur andra spelar. J  

 

Dagen innan, 6 februari, gå det att titta på 
finalen i SM mixed dubbel landslag som 
också spelas i Jönköping. Ratta in SVT1 
eller svtplay kl 15:00.  

VIKTIGT! 
Sprita av stenarnas handtag och 
gemensamma redskap före och 

efter du har använt dem. 
 

mailto:kassor@goteborgcurling.se

