
 

Hej Allesammans! 

Sommaren är här och vi hoppas att alla mår lika bra som solen skiner 

bakom moln och storm. Vi hoppas även att nästa säsong blir som vanligt 

igen med nya intensiva tävlingar och fler hattar. 

Boka in medlemsadagar 26-27 

augusti 

Som föregående år kör vi igång 

säsongen med en höststädning på 

torsdag och fredag den 26:e och 27:e 

augusti så boka gärna in en dag i er 

kalander och kom förbi en stund och 

hjälp oss städa. Samling sker 

klockan 18 och vi bjuder på lite korv 

och fika. 

Mer info kring detta återkommer. 

Nya Styrelsemedlemmar 

Anders Lindgren har valt att avgå för 

att fokusera på juniorverksamheten 

och likaså Hannes Jöckert. Istället 

välkomnar vi Åke Ingerman och 

Olof Magnusson in i värmen. 

 

 

 

 

Planering inför hösten 

Som det ser ut nu är planen att 

säsongen för medlemmar påbörjas 

lördagen den 26:e september och för 

företagsuthyrning måndagen den 

28:e september. 

Tävlingssäsongen 2021/2022 

planeras i augusti och vår 

förhoppning är att kunna köra på 

som vanligt igen; Med nya 

klubbmästerskap, fler mixed – 

dubbel och en såklart en fortsättning 

på denna säsongens populära 

tävlingsform figurspel. 

Denna säsong lyckades Jonas med 

nöd och näppe vinna 

klubbmästerskapet i figurspel, men 

nästa säsong kanske det blir någon 

annan. 

 

 

 



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 
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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 21:a april var det årsmöte. 

Mötet var på zoom och ett tjugotal 

medlemmar dök upp. På mötet 

redogjordes det gedigna arbete som 

styrelsen lagt ned på budgetering 

och bidragsansökningar. Det kom 

även fram att ingen verksamhetsplan 

har fastställts på grund av de 

rådande omständigheterna och den 

kommer därför presenteras efter 

sommaren. 

Årsmötet avslutades med att Hannes 

Jöckert och Anders Lindgren 

tackades för den insats de gjort i 

styrelsen under tidigare år. 

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/allak

ancurla/tranings-ochutbildningsmaterial/ 

 

 

 

 

 

 

CURLINGFÖRBUNDETS -

NYHETSBREV 

Få mer koll på vad som händer inom 

svenskcurling med hjälp av förbundets 

nyhetsbrev. Där finns information om 

tävlingar, resultat och aktiviteter som rör 

curlare i hela landet: 

https://gansub.com/s/Er8ZGQFy9eF5dW 

 

Skaffat ny e-post? 

Glöm inte att säga till om du har 

ändrat den mail som klubben kan 

kontakta dig via. Skicka din e-post 

till: medlem@goteborgcurling.se så 

missar du ingen information! 

Glad sommar! 
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