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Vi hälsar Dig välkommen till en ny curling-säsong, för år 2017 - 2018
Isen är preliminärt klar för spel i början av oktober. Håll utkik efter den senaste informationen
på klubbens hemsida - www.helsingborgcurling.se. Preliminärt har vi spelbar is till mitten
av mars 2018.
Inbjudan
Välkommen till ett möte tisdagen den 26 september kl 18.00 i Curlinghallen där vi träffas
under trevliga former och pratar om vad vi vill göra under säsongen.
Klubben bjuder på kaffe och smörgås så anmäl att du kommer via e-postadress:
kontakt.helsingborgcurling@gmail.com senast söndagen den 24 september.
Planerade händelser i hallen

2017-2018

(preliminära tider, se senaste nytt på hemsidan)

-

Träningsstart, prel från början av oktober
Helsingborg Open, 20 - 22 oktober
DM Herrar och Mixed-dubbel: lördag 25 – söndag 26 november
B 52 Cup, 3 december
Div II södra, 13 - 14 januari och 10 - 11 februari
Säsongsavslutning, mitten av mars
Klubbtävling (KM) spelas under säsongen

Curlingklubbens styrelse
Vid årsmötet den 15 maj 2017 valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2017-2018:
• Emma Pettersson, ordförande
• Kjell Haglund, sekreterare och marknadsansvarig
• Josef Sümegi, kassör
• Thomas Richter, ungdomsansvarig
• Magnus Jeppsson, vice ordförande och byggnadsansvarig
• Jakob Mattsson Öhrn, ledamot
• Anders Qvarnström, WEB-master och senioransvarig och tävlingsansvarig för HBG Open
och KM.

Sponsorer
Vi har ett antal sponsorer och vill nå flera företag. Vet du fler företag som vill vara sponsorer
kan du ta kontakt med styrelsen.
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Under säsongen kommer följande grupperingar att planera tävlingar, svara för is, information
på webbsidor och sociala medier, i valberedning samt vara representanter i Sydsveriges
Curlingförbund. Emma Pettersson är ledamot i svenska curlingförbundets styrelse.
Tävlingskommitté
Anders Qvarnström, sammankallande
Thomas Richter
Emma Pettersson

Ismakargrupp
Thomas Richer, sammankallande
Emma Pettersson
Anders Qvarnström
Lars Janerup

Valberedning
Anna-Karin Röst, sammankallande
Alexander Röst
Dennis Pavlatos

Web-ansvarig
Anders Qvarnström

Repr. i Sydsveriges Curlingförbund
Anders Qvarnström
Kjell Haglund

Juniortränare
Thomas Richter

Information på sociala medier
Alexander Röst

Uthyrning
Det är många som vill hyra hallen för att spela curling och behovet av instruktörer till
uthyrningsverksamheten är stort och betydelsefullt. Därför behövs du som instruktör!
En lista att teckna sig på som instruktör finns i klubblokalen liksom en förteckning över
vad en instruktion kan innehålla. Vill du ha råd – kontakta någon ur styrelsen.
Uthyrningspriser för kommande säsong är
Avgift för enstaka person och spel är

4200 kronor, hyra för hela hallen
200 kronor per person, 2 timmars spel

Svenska spel
Klubben är ansluten till en satsning för ungdomsidrott som Svenska spel driver, läs mer på
hemsidan. Du kan ange klubben som ditt favoritlag, ditt spel kan ge stöd till vår ungdomsidrott.
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Medlemskap
Berättigar till spel hela säsongen 2017 - 2018.
Medlemsavgiften och träningsavgiften skall vara betald senast den 31 oktober 2017.
Betalning sker via bankgiro 392-2622 eller Swish 123 197 36 43.
Ange hela personnumret (10 siffror) och ditt namn.
Betalande medlemmar registreras i klubbens och i Svenska Curlingförbundets
medlemsregister.
Medlemsavgifter:

Träningstider
Måndagar
Teknikträning: 18.00 – 19.00
Seniorträning: 19.00 Tisdagar
Juniorträning: 17.15 – 18.30
Seniorträning: 19.00 –
Onsdagar
Onsdagsgänget: 18.00 – 20.00
Seniorträning: 20.00 –

Seniorer: 1100 kr
- Träningsavgift: 600 kr
- Medlemsavgift: 500 kr
Tränande medlemmar: 800 kr
- Förutsätter medlemskap i annan curlingklubb
Juniorer:
(född 1/7 -95 eller senare) 550 kr
- Träningsavgift: 300 kr
- Medlemsavgift: 250 kr

Torsdagar, fredagar och lördagar
Uthyrningstider

Yngre juniorer:
(född 1/7 -04 eller senare): 275 kr

Passiva medlemmar: 200 kr
Söndagar
Prova på-spel: 11.00 – 13.00
- Erbjuds den 19 november, 21 januari respektive den 18 februari
Tränande medlemmar: 14.00 – 17.00

Vi önskar er välkomna till en ny spännande curlingsäsong
hälsningar styrelsen HCK
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