
December 2021  

Klubbnytt 

Det är december och snart drar årets viktigaste evenemang igång. Julklappar 

och julfirande är viktigt, men det är Gothenburg Mixed Doubles Cup jag tänker 

på. Till tävlingen kommer det behövas funktionärer så känner du dig extra 

givmild nu så nära inpå jul, kolla gärna igenom detta utskick. 

Här hittar du även information kring den kommande medlemsundersökningen, 

det nyutgivna funktionärschemat och mycket mer! 

 
Foto taget av: Henrik Alstersjö 

 

Viktiga händelser  

 Medlemsmöte 19/1 – 2022, kl. 18-19 

Den 19 januari har föreningen ett medlemsmöte där bland annat processen kring 

renovering av hallen kommer tas upp, en utvärdering kring hur den nuvarande 

säsongen gått, hur framtiden ser ut och föreningens mål inför kommande säsonger. 

 Medlemsenkät 

Under vecka 50 får du en medlemsundersökning från styrelsen. Den skickas ut som 

en länk via e-post och svaras på online. Ni som svarade på undersökningen för två år 

sedan känner säkert igen delar av den och precis som då svaras den på anonymt. 

Resultaten kommer sedan att redovisas på medlemsmötet i januari. 

 

Styrelsen är mån om att försöka förbättra tillvaron på klubben 

och hoppas därför att du delar med dig av dina trankar och 

åsikter kring hur klubbens verksamhet fungerar och vad som 

behöver förändras. Även om man alltid kan maila styrelsen på 
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tips kring förbättringar så ser de i styrelsen detta som en möjlighet att se lite mer 

systematiskt om vad ni tycker.  

 Gothenburg Mixed Doubles Cup 

En stor tävling som sker mellan 28-30 december där startfältet håller högsta 

internationella klass med bland annat sex av åtta OS-lag och lag på position 1-4 på 

den internationella världsrankningen. 

 

Därför är klubben i stort behov av funktionärer och alla är välkomna till att hjälpa till. 

Inga förkunskaper behövs och utbildning samt instruktioner kommer finnas på plats i 

hallen. Vi kommer behöva hjälp mellan 27- 30 december, dels inför tävlingen och 

därefter under tävlingen. 

Som funktionär har du chansen att vinna ett presentkort på frukostbuffé hos Radisson 

värd cirka 440 kronor. 

Är detta något för dig?  

Skriv då in dig på ett datum som passar dig i länken nedan: 

https://doodle.com/poll/krxb3pgwdp6hru84  

Vill du veta mer? 

Gå då in på: www.gotmdcup.com 

Tävlingar 

Göteborgsligan 

Göteborgsligan är på sina andetag och det 

är dags för att anmäla sig inför nästa liga! 

Vi hoppas på många lag i klubbens mest 

populära tävling, ett ankare för såväl nya 

som lite äldre medlemmar. 

Göteborgsliga startar 10 januari och 

anmäla sker via: 

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

tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-var-
2022/anmalan-goteborgsligan-var-2022/ 

 

Anmälan ska vara inne senast den 31 

december, avgiften är 700 kr./lag. Schemat 

kommer därefter skickas ut 4 januari. 

Matcherna startar som vanligt på 

måndagar och tisdagar klockan 18 & 20.  

 

 

KM Dubbel 

Även till denna tävling är det dags att 

anmäla sig igen till! 

Tävlingen drar preliminärt igång 13 

januari. Anmäl ditt lag nu för att säkra en 

plats i vad många kallar klubbens roligaste 

tävling! 

Dubbelspelet startar i januari 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 

https://doodle.com/poll/krxb3pgwdp6hru84
http://www.gotmdcup.com/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-var-2022/anmalan-goteborgsligan-var-2022/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-var-2022/anmalan-goteborgsligan-var-2022/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/goteborgsligan/goteborgsligan-var-2022/anmalan-goteborgsligan-var-2022/
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och preliminär matchstart 13 januari. 

Du anmäler laget – senast 31 december, 

genom att fylla i formuläret via den här 

länken: 

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

tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-

dubbel-vt-2022/ 

 

När en match är färdigspelad i 

Göteborgsligan eller KM Dubbel. 

Maila resultatet till: 

tavling@goteborgcurling.se 

 

Hatten 

Sker som vanligt på onsdagar klockan 

18:00 så tveka inte att delta så att du 

inte missar fikat efteråt! 

Lite mer information om aktiviteten kan 

hittas här: 

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

tavlingar/hatten/  

 

Nybörjarturnering 

Vi har även en nybörjarturnering för 

familj, vänner och kollegor. Så vet du om 

några personer i din närhet som du kan 

”tvinga” till att gå med i ett lag skapat av 

dig, tveka inte att delta! 

Kostnad 200 kr./lag, vilket går till priser. 

Tävlingen sker söndag 12 december! 

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

spelare? 

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

medlem@goteborgcurling.se 

Funktionärsschema 2021-2022 

 
Datum Tävling Lag 

12 december Nybörjartävling Broomz & Qwille 

8-9 januari Herr DM Perem & Goodwill 

23 januari Division 2 Barrdahl 

30 januari Mix Dubbel KM Q-art & Goodwill 

25 februari Division 1 Bra Drag & Fuentes 

26 februari Division 1 Terrifying penguins 

27 februari Division 1 Kwastlösa 

6 mars Dam DM Team NP & Q-art 

13 mars Division 2 Kroppkakans vänner 

27 mars Nybörjartävling Broomz & Stonemasters 

9 april Stadsmatch mot 

Vänersborg 

Chalmers GK 

https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-vt-2022/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-vt-2022/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/klubbmasterskap/km-dubbel/km-dubbel-vt-2022/
mailto:tavling@goteborgcurling.se
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/hatten/
https://medlem.goteborgcurling.se/interna-tavlingar/hatten/
mailto:medlem@goteborgcurling.se
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15 april Oklart Chalmers 

16 april Oklart Team NP 

17 april Oklart Kwastlösa 

18 april Oklart Oklart 

 


