
Oktober 2021 

Klubbnytt 

Säsongen är äntligen igång i full fart och det är dags för en liten uppdatering om 

diverse tävlingar som ni inte får missa! 

Ni kanske tycker att jag är tjatig, men det finns fortfarande en del medlemmar 

som glömt bort att betala in medlemsavgiften så påminn gärna era 

lagmedlemmar om att göra det. Ni kan även läsa mer om hur man gör det i 

slutet av dokumentet. 

 

Tävlingar 

Göteborgsligan 

Göteborgsligan har startat och resultaten har börjat knappas in på hemsidan. Just nu 

har vi 16 lag som spelar mot varandra och är du intresserad av att se resultaten kan de 

hittas här: 

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

host-2021/ 

 

KM Dubbel 

Denna tävling är också i full fart och resultaten kan ses här: 

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

dubbel/km-dubbel-ht-2021/ 

 

När en match är färdigspelad i göteborgsligan eller KM Dubbel, behöver 

tävlingsledningen veta resultatet för att lägga in det på hemsidan så maila det till: 

tavling@goteborgcurling.se 

 

KM Lag 

Likt förra året blev tävlingen uppskjuten från våren till hösten och nu är det äntligen 

dags! 

Tävlingen startar den 30 oktober mer information samt anmälningsformuläret hittas 

via: 

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

2021/ 

 

Har du inte lyckats hitta ett lag ännu kan du maila: 

medlem@goteborgcurling.se 

 

Så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig i ditt sökande. 

 

Hatten 

Sker som vanligt på onsdagar klockan 18:00 så tveka inte att delta så att du inte missar 

fikat efteråt! 
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Lite mer information om aktiviteten kan hittas här: 

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

 

KM Figur 

Under förra säsongen fanns det i princip bara en sak på curlingspelares läppar… 

Tävlingen drar igång på tisdag den 12 oktober och det finns två banor till de tävlandes 

förfogande klockan 18:00. 

 

Damcurling 

På söndag den 17 oktober har alla klubbens tjejer chansen att samlas på isen för att 

slipa på formen och snacka ihop sig. Det är tänkt att eventet vara från kl. 10-14 så ta 

med något att äta och meddela gärna att du kommer till: 

medlem@goteborgcurling.se 

 

Reservlistan 

Har du inget lag för säsongen eller är du sugen på att prova att spela med några andra 

spelare? 

I år lanserar Göteborgs Curlingklubb reservlistan. 

Du kan anmäla ditt intresse tillsammans med hur du vill bli kontaktad till: 

medlem@goteborgcurling.se 

 

Så kanske en god överraskning kommer med posten. 
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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. 

 

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 
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