
Januari 2022  

Klubbnytt 

Nytt år, nya tag! 

 

  
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 för klubben ser ut och en analys av enkäten som 

skickades ut i vintras. 

 

 Öppet hus 16/1 

Klubben skulle behöva lite funktionärer till evenemanget. Känner du även några 

bekanta som skulle vilja testa på att spela curling tveka inte att tipsa dem att komma 

till hallen. 

 

 Årsmöte 20 april klockan 18:00 
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Tävlingar 

Göteborgsligan 

Göteborgsligan startar 10 januari och 

denna gång kommer 18 lag delta. 

Praktisk information skickas ut till lagen 

via tävlingsledningen. 

 

Mixed dubbel DM 

En prestigefull tävling som sker den 6 

februari. 

Du anmäler laget – senast 16 januari. 

Startavgiften är 200 kr/lag och mer 

information hittas på: 

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

tavlingar/dm-mixed-dubbel/ 

Anmälningen skickas till: 

vastsverigescurlingforbund@gmail.com 

 

Dam DM 

Via Dam DM kan lag kvalificera in till 

SM. Så om du och dina lagmedlemmar är 

intresserade av att spela SM tveka inte att 

anmäla ert lag till denna tävling! 

Spelas den 6 mars och anmälningsavgiften 

är 400 kr/lag. 

Mer information kan hittas: 

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

tavlingar/dm-damer/ 

Anmälningen skickas till: 

vastsverigescurlingforbund@gmail.com 

 

KM Dubbel 

Även till denna tävling är det dags att 

anmäla sig igen till! 

Tävlingen drar preliminärt igång 20 

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 och 

preliminär matchstart 20 januari. 

Du anmäler laget – senast 16 januari, 

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 

 

Figurspel 

DM: 10/4 från 10-16; ingen 

anmälningsavgift, men anmälan ska senast 

vara inne 3/4. 

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

tavlingar/dm-figur/ 

vastsverigescurlingforbund@gmail.com 

KM: 

24/1 kl. 18 

15/2 kl. 20 

15/3 kl. 20 

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

tavlingar/km-figur-2022-2022/ 

 

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.goteborg

curling.se/interna-

tavlingar/hatten/
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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 2022 

 
Datum Tävling Lag 

8-9 januari Herr DM Perem & Goodwill 

23 januari Division 2 Barrdahl 

6 februari 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 

23 april  KM lag Lag SI, Torsten med borsten 

& Qwille 

6-8 maj GBG Skins Open  

 

mailto:medlem@goteborgcurling.se

