
April 2022  

 

Klubbnytt 

Damerna kom på en välförtjänt fjärdeplats i VM och nu är det herrarnas tur att 

visa vilka som är herren på täppan.  
 

 
Foto taget av: Henrik Alstersjö 

 

Viktiga händelser  

 Årsmöte 20/4 – 2022, kl. 18 

Den 20 april är det årsmöte i curlinghallen. 

 Gothenburg Skins Open 6-8 maj 

Deadline för att anmäla sitt lag är 8 april och det kommer delta upp till 16 lag. 

Tävlingen erbjuder ett annat spelformat och chans till att vinna stora prispengar så är 

du intresserad att delta är det snabba ryck som gäller. 

Mer info: 

https://medlem.goteborgcurling.se/externa-tavlingar/gothenburg-skins-open-2022/  

 Fler instruktörer behövs 

Personer som kan instruera företag och privatpersoner att spela curling behövs för att 

hålla pass. Betalningen är 150 kronor per timme. 

Är du intresserad av att hjälpa klubben lite, tveka inte att 

meddela Zelene. 

boka@goteborgcurling.se 

 Klubbmästerskap – Lag KM den 23 april. 

https://medlem.goteborgcurling.se/externa-tavlingar/gothenburg-skins-open-2022/
mailto:boka@goteborgcurling.se
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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 av 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 
 

 

Chronocurl 
Vi har köpt in en chronocurl! 

Med en chronocurl kan du mäta hastigheten på dina stenar och ta splittider. Utmärkt för den 

som vill utveckla sitt spel och satsa mot högre nivåer. 

Kan även ses som en kul mojäng att meka med för den inte alltför träningsfanatiske. 

Kan hittas i arbetsrummet på bottenvåningen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://s-cup.se/
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Tävlingar

 

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/ 

 

Klubbmästerskap 

Den 23 april klockan 08:00 är det 

klubbmästerskap! 

Detta kommer spelas under en heldag för 

att maximera antalet deltagande lag. Under 

tävlingen kommer varje lag få spela minst 

tre matcher och lunch finns 

förhoppningsvis i hallen denna gång. 

Kostnad – 600 kr/lag 

Anmälan sker på hemsidan: 

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

tavlingar/klubbmasterskap/km-lag/km-

2022/  

 

Göteborgsligan 

Sista dag för att anmäla matchresultat är 

15 april! 

 

 

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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