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25 
SEPTEMBER 

Är isen redo för spel. 

Läs mer om is-

premiären på sidan 4. 

30 
SEPTEMBER 

Är sista dagen att 

betala din 

medlemsavgift. Mer 

information på sidan 

4. 

4 
OKTOBER 

Drar Göteborgsligan 

igång. Mer 

information om 

anmälan på sidan 5. 

NY E-POST? 

Glöm inte att säga till om 

du har ny e-post-adress 

som klubben kan 

kontakta dig via. Skicka 

ett mail till: 

medlem@goteborgcurlin

g.se. För att få senaste 

nytt från klubben. 

 
 

 
 

Dags för 
säsongsstart! 

Varmt välkomna till en ny 

härlig säsong i curlinghallen. 

Många olika och roliga 

aktiviteter blir det under 

hösten och våren samt 

tävlingar fulla av prestige. 

 

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 ”Kick off” den 3 oktober, viktiga datum för 

medlemskapet och höstens många olika aktiviteter. Vi kommer även 

uppdatera er kring klubbens syn på släppta restriktioner och annat.  

Vi har även fått ett nytt tillskott till hallen. Några av er kanske såg 

honom förra säsongen när han utförde sin praktik hos oss, men nu är 

det klart. Christian ska börja arbeta på deltid hos oss. 

Ni kan se honom som en allt i allo. Han kommer hjälpa till med isvård, 

städning och instruktioner vid företagsuthyrning, med mera. 
 

GÖTEBORGS CURLINGKLUBBS MEDLEMSBREV 

Klubbnytt 

SEPTEMBER 2021 

Information till medlemmar i Göteborg Curlingklubb 

MISSA INTE! 

 

Medlemsavgiften!  

Du glömmer väl inte 

att betala din 

medlemsavgift? 

Information om hur 

du går till väga finns 

på sidan 4. 

 

Anmäl er till 

Göteborgsligan! 

Dags att anmäla laget 

till Göteborgsligan. 

Läs mer på sidan 5. 

 

 

Klubbmästerskap 

2021... 

Spelas i höst. Läs om 

när och länk till 

anmälan på sidan 5. 

 

Coronasäkert? 

Vi återgår till 

normalläge, läs 

mer på sidan 7. 

mailto:medlem@goteborgcurling.se
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Gothenburg Mixed Doubles Cup! 

Mellan den 28-30 december kommer vi hålla GMDC där många av de bästa lagen i 

världen kommer delta. Vi har bland annat fått in anmälningar från  minst sex kommande 

OS-lag som kommer delta. 

Detta kommer bli ett stort evangemang och klubben kommer behöva all hjälp den kan få från oss medlemmar 

för att kunna arrangera en så bra tävling som möjligt. Planen för funktionärerna är att de tre speldagarna 

kommer delas in i två pass. Till dessa två pass kommer minst sex funktionärer vardera behövas. Dessa 

funktionärer kommer sköta liverapportering av resultat, cafét och inte minst isen tillsammans med några andra 

av våra andra klubblag som blivit uppsatta att hjälpa till. 

Har du inte tid att vara funktionär? 

Kom gärna till hallen en liten stund för att visa ditt stöd och få chansen att se curling utan dess like. 

Är du intresserad av att vara funktionär så tveka inte att höra av dig till anders.pettersson@goteborgcurling.se 

Vill du veta mer? 

Gå då in på: www.gotmdcup.com 

Bokning av bana 

Från och med den 26 september går det bra för medlemmar att boka bana för träning. Bokningen sker på: 

https://www.goteborgcurling.se/boka/ 

Där kan du även se mer information kring vad man ska tänka på innan man bokar och vilka tider som är 

lediga. För att kunna boka kommer du även behöva ett lösenord och lösenordet kommer skickas ut strax innan 

säsongen börjar. 

Kom ihåg att lösenordet bara är till för medlemmar så dela det inte till utomstående när ni väl har fått det! 

Funktionärer Sökes! 

Gothenburg mixed doubles cup är inte det enda viktiga som är uppe på tapeten. Vi kommer även behöva 

personer som hjälper till vid Öppet hus som sker den 10 oktober. 

Öppet hus varar i tre timmar och där kommer du både få träffa både barn och deras föräldrar samt andra 

nyfikna personer som du kommer få sprida vår glädje över curling och dess spelform. 

Juniorverksamhet 
 

 Den 2 oktober är det dags för årets första juniorträning och kommer sedan liksom tidigare att vara på 

lördagar mellan klockan tio och tolv där Anders Lindgren och Gustaf Carlberg kommer hålla i de 

flesta träningspass.  

 

Nytt för i år är att varje lördagsträning kommer att fokusera lite mer på någon särskild del av spelet så att 

träningen under säsongen blir allsidig och alla kan utvecklas som spelare så mycket som möjligt.  

 

 Den 16 oktober är det klubbmästerskap och den 23 oktober är det läger, så dessa lördagar blir det inte 

juniorträning.  

mailto:anders.pettersson@goteborgcurling.se
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 Curly Camp den 23-24 oktober 

 

De juniorer som är födda 2010 eller tidigare får gärna boka in 23-24 oktober för att vara med på lägret Curly 

Camp här i Göteborg. Ledarna kommer från Svenska Curlingförbundet, Curlinggymnasiet och GCK. Under 

lägret blir det fokus på teknik, taktik och lagspel, samt sociala aktiviteter och lägret inleds på lördagen 

klockan 09.30 och avslutas söndagen klockan 15.00.  

 

Att delta på lägret är kostnadsfritt, tack vare lag Hasselborgs utnämning till Årets Lag vid Idrottsgalan 2021 

och deras val att låta prispengarna gå till just Curly Camp. 

 

Anmäl dig redan nu på: 

https://www.curling.se/forforeningar/utbildningarochlagerverksamhet/anmalningsformular/CurlyCamp/ 

 

Glöm inte att också berätta för oss i GCK att du anmält dig, antingen på lördagsträningen eller genom att 

maila till junior@goteborgcurling.se (där man alltid når junioransvarig i klubben).  

 

 Öppet hus och höstlovsaktiviteter 

 

Den 9 oktober har vi juniorträning som vanligt från kl 10, men också öppet hus för juniorer som vill prova på 

11-13. Passa på att tipsa några kompisar som ännu inte vet att curling är kul.  

 

På höstlovet 2-4 november (tisdag, onsdag och torsdag) finns det också möjlighet att spela curling och prova 

på dagtid. 

 

 Delta i klubbverksamheten och tävlingar 

 

Förutom juniorträning är alla juniorer välkomna i klubbens vanliga medlemsaktiviteter, så som 

Göteborgsligan, Hatten och figurspel. Prata med ledarna på juniorträningen så får du hjälp att komma igång 

och till exempel med att hitta andra att spela i lag med.  

 

Senare under säsongen hoppas vi att några av klubbens juniorer tillsammans vill delta i tävlingar och läger på 

andra klubbar. Vi kommer att berätta mer under säsongen på juniorträningen och i kommande medlemsbrev. 

 

Trippel spel 

Trippel är en ny form av curling som börjar 

uppmärksammas. Man är enbart tre spelare per 

lag. Vi provkör och tar tempen i klubben på 

hur kul vi tycker det är! 

Preliminärt datum är tisdag 2 nov kl. 18:00 

Mer information om spelupplägget kommer när 

det närmar sig på hemsidan och facebook 

gruppen. 

 
Kick-off 

Vi börjar med en kick-off tävling där vi ses i 

hallen och spelar en match med lottade lag. 

Datumet är satt till 3 okt. kl.14:00-16:00.  

Ingen föranmälan behövs. 

 
KM Figur 

Vill du återuppleva Corona Curling med det 

klassiska Figurspelet?  

Tvivla ej! Höstens datum är som följer nedan: 

Preliminärt: 

Tisdag 12 okt. kl.18-20:00 

Tisdag 16 nov. kl.18-20:00 

Tisdag 30 nov. kl.18-20:00 

 

Mer information kommer snart på: 

https://medlem.goteborgcurling.se/interna-

tavlingar/km-figur-2022-2022/ 

 

 
 

https://www.curling.se/forforeningar/utbildningarochlagerverksamhet/anmalningsformular/CurlyCamp/
mailto:junior@goteborgcurling.se
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/km-figur-2022-2022/
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Medlemsavgifter 2021/22 

Årsmötet beslutade att ändra spelavgiften för 

seniorer och veteraner verksamhetsåret 

2020/21.  För juniorer och ungdomar 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. 

Kom ihåg skåp-avgiften! 

Ni som har skåp i hallen ska betala in skåp- avgift. 

Det kostar 200 kr/skåp. Gör det i samband med 

inbetalningen av medlemsavgiften. Som 

betalningsinformation ange: ”Skåpavgift 

Förnamn Efternamn skåpnummer”. 

Har du frågor kring detta hör av dig till 

kassor@goteborgcurling.se. 

Betala senast 30 september! 

Medlemsavgift skall vara betald senast 30 

september. Avgiften betalas in på 

bankgirot 

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 

(Dock ej medlemsavgiften!). 

Medlem som avser lämna klubben skall 

meddela styrelsen det senast 30 september 

genom att maila: 

medlem@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 stå klar den 25 september. 

 

Lördagen den 25 september samlas vi kl. 10 i 

hallen för att gemensamt städa upp efter 

ismakningen. Därefter blir det curlingpremiär 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. 

Det går även att kika in på klubbens facebook-

hemsida eller skriva upp en lapp på 

anslagstavlan vid klubbentrén. 

Facebookgruppen heter: 

”Medlemmar i Göteborgs Curlingklubb”. 

MEDLEMSAVGIFTER 2021/22 

Åldersgrupp 
Medlems- 

avgift 

Spel-

avgift 
Totalt 

   

Junior Född 2000-07-01 

eller senare 

 
150 

 
275 

 
425 

Ungdom Född 1994-07-01 

till 2000-06-30 
 

150 

 
650 

 
800 

Senior Född 1956-07-01 

till 1994-06-30 
 

300 

 
1400 

 
1700 

Veteran Född före 

1956-07-01 
 

300 

 
800 

 
1100 

 

mailto:kassor@goteborgcurling.se
mailto:medlem@goteborgcurling.se
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Göteborgsligan – anmäl 
laget redan idag! 

Vi hoppas på många lag i Göteborgsligan. En av 

klubbens mest populära interna tävling. Ett 

ankare för såväl nya som gamla medlemmar 

och ett bra komplement till hatten som går varje 

onsdag klockan 18:00.  

Göteborgsligan börjar måndagen den 4 oktober. Nya 

såväl som gamla lag anmäler sitt intresse att delta 

via ett formulär på vår hemsida: 

https://medlem.goteborgcurling.se/interna-

tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-host-

2021/anmalan-goteborgsligan-hosten-2021/ 

 

FÖRANMÄLAN KRÄVS 

I formuläret ska nedanstående vara med. 

‣ Lagnamn 

‣ Namn på lagets alla medlemmar 

(minst fyra)  

‣ En kontaktperson 

‣ Telefonnummer och e-post 

 

Anmälan skall vara inne senast den 27 september. 

Därefter skickas spelschemat utomkring den 1 

oktober. Vi spelar måndagar (kl 18:00-19:45 och 

20:00–21:45) och tisdagar (kl 20:00 – 21:45). 

 

Glöm inte att betala 
startavgiften! 

Kostnaden är 700 kr/lag. Betalningen skickas till 

klubbens bankgiro 364-8441 och 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 

2021/22). 

Ligan består av A- och B-divisioner beroende på 

antal anmälda lag. 

Mer information finns på hemsidan: 

medlem.goteborgcurling.se/interna-

tavlingar/goteborgsligan/regler/ 

KM i 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 (Det kommer ske en 

regelomgång i början av tävlingen). Så om du är 

en ny spelare och osäker på hur man gör är det 

inget att oroa sig för. 

Startavgift 300/lag och matchstart preliminärt 7 

oktober. Ni anmäler laget – senast 29 september, 

genom att fylla i formuläret via den här länken: 

https://medlem.goteborgcurling.se/interna-

tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-ht-

2021/ 

 

Klubbmästerskap för 2021 sker 
den 30 oktober! 

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? Inget! I curling är 

allt isens fel och förlorar du är det bara otur. I 

årets KM har alla lag samma förutsättningar, dvs. 

alla har fått begränsad mängd isträning. 

Vi hoppas såklart 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 på 600 kr/lag. 

Välkomna lördagen 30 oktober! 

Lag kan anmäla sig på länken nedan: 

https://medlem.goteborgcurling.se/interna-

tavlingar/klubbmasterskap/km-lag/km-2021/

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-host-2021/anmalan-goteborgsligan-hosten-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-host-2021/anmalan-goteborgsligan-hosten-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-host-2021/anmalan-goteborgsligan-hosten-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/regler/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/regler/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/regler/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-ht-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-ht-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-ht-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-lag/km-2021/
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Divisionsspel 

Anmäl 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. Styrkan på lagen 

är i princip den samma. Istället för att spela sex omgångar 

som ni är vana vid i hatten och göteborgsligan spelas 

matcherna på åtta istället. 

Divisionsspel sker på söndagar, men inte varje söndag, utan det 

är under ett fåtal tillfällen under säsongen. 

Oftast spelas matcherna på för- och eftermiddagen och anmälan 

sker på: 

tavling@goteborgcurling.se. 

 

Den som anmäler sitt lag till divisionsspel ska betala in 

anmälningsavgiften till klubbensbankgiro: 

364-8441, med betalningsreferens: 

”Anmälan DivX Lagnamn”. 

 
Höstens aktiviteter 

Självklart kommer det som vanligt att hända en hel del 

grejer i hallen under hösten. 

Vi kan lova att du garanterat hittar någon aktivitet att delta i 

om du bara vågar prova något nytt. 

Du finner ett urval av klubbens aktiviteter härtill 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. 

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 

Höstens Aktiviteter 

25 september - premiärcurling 

Kl. 10:00 samlas vi i hallen för att tillsammans 

städa efter ismakningen. Därefter blir det 

ispremiär för alla som hjälpt till att städa! 

4 oktober - Göteborgsligan startar 

Spelschemat sänds ut omkring 1 oktober. 

 
7 oktober - Start för KM Dubbel 

Vi startar dubbel säsongen direkt med matcher. 

Startavgiften är 300 kr/lag och anmälningen ska in 
senast 29 september 

Länk: https://medlem.goteborgcurling.se/interna-
tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-

ht-2021/ 

 

10 oktober ”Öppet Hus” 

Höstens första ”Öppet Hus” äger rum. 

 

14 november ”Öppet Hus” för rullare 

17 oktober - Damaktivitet 

 

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. 

Hatten! 

Från och med 6 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 och fika. Spel och fika under två lustfyllda 

timmar kl. 18:00–20:00. 

 

Juniorträning på lördagar 

Lördagen den 2 oktober är det premiär för våra 

juniorträningar. Kl. 10–12 varje lördag hela hösten, 

och alla juniorer är välkomna. 

mailto:tavling@goteborgcurling.se
https://medlem.goteborgcurling.se/wp-content/uploads/2020/06/Sponsorer-2020-2021.pdf
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-ht-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-ht-2021/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-ht-2021/
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Styrelsen i GCK 2021/2022 

Ordförande: Anders Pettersson Sekreterare: Olof Magnusson: Kassör: Håkan 

Westin: Junioransvarig: Åke Ingerman: Rullstolsansvarig: Åsa Lindqvist 

Tävlingsansvarig: Henrik Fryklund Medlemsansvarig: Ulrika Facht 

 

 

 
 

 

 

Såhär spelar vi corona-säkert 
  

I och med att riktlinjerna slopas vid start av säsongen kommer spelet 

fortsätta som vanligt. Det är dock viktigt att vi försöker hålla avstånd 

från varandra så gott det går både under spel och aktiviteter samt vid 

förkylningssymptom stanna hemma. 

Vi önskar även att ni håller er uppdaterade kring läget ifall att det 

kommer nya riktlinjer. 


