
Februari 2022 

 

Klubbnytt 

OS är igång och vi kan redan nu se en tidigare klubbmedlem på pallen. Almida 

tillsammans med Oskar tog brons i Mixed dubbel och förhoppningsvis ser vi fler 

framgångar i OS som vi kan fira. 

 

  
Foto taget av: Henrik Alstersjö 

 

Viktiga händelser  

 Årsmöte 20/4 – 2022, kl. 18 

Den 20 april är det årsmöte, mer om detta lite längre ner. 

 Öppet hus; 20/2 (för gångare) & 20/3 (för rullare) 

Med tanke på att det är OS tror vi att intresset kommer vara extra stort inför öppet 

hus. Därför kommer det nog vara viktigt med fler funktionärer än vanligt och har du 

därför tid att hjälpa till, tveka inte att kontakta. 

medlem@goteborgcurling.se 
Tveka heller inte att tipsa vänner och bekanta att de kan komma hit och spela lite 

curling under dessa två tillfällena! 

 ”Watch party” lördagen 19 februari 

Klockan 10 tänkte vi samlas och se herrarnas final i klubben. 

Egentligen börjar finalen klockan 7 så ska du vara med undvik 

tv, radio, mobil, fax och skvallerbyttor innan dess.  
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Kallelse till årsmöte i Göteborgs Curlingklubb 
 
Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte i Göteborgs Curlingklubb 

 

Tid: onsdagen den 20 april 2022 klockan 18.00 

 

Plats: Mötet hålls på plats i curlinghallen - Valdemar Noréns gata 17. 

 

Notera att: 

 Motioner ska vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet, 

således senast den 23 mars. 

 Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisionsberättelse, 

verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med 

styrelsens yttrande, kommer finnas tillgängliga på klubbens hemsida (under fliken 

”Styrelsen”) senast den 13 april. 

 

Träningsprogram och övningar för curlare 
På svenska curlingförbundets hemsida kan man leta sig fram till en flik som leder till: 

http://s-cup.se/ 

Här hittar man bland annat träningsprogram och övningar som kan vara bra till hands om 

man inte vet vad man ska göra på träningar. Men det finns även så mycket mer. Hjälp till att 

forma scheman, tips och trick samt även utbildningar om man är intresserad för det. 

Ulrika har även skrivit ut övningar och satt in dem i en mapp som kan hittas i hallen på det 

vita bordet så tveka inte att kika på detta. 

Jag bifogar även QR-koder att skanna om man gillar sånt. 

Träningsprogram och 

curlingkunskap 

 

 

Direkt till biblioteket med 

övningar 
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Tävlingar

 

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.goteborgcurling.se/interna-

tavlingar/hatten/

 

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 
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