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Bilaga till verksamhetsberättelse för Skellefteå Curlingklubb 2011-2012
Skellefteå CK - Lag Eskilsson
Laget består utav två killar från Skellefteå, övriga delarna i laget är från andra delar. Gustav
och Jesper lärde känna Patric från Malung och Johannes från Östersund under åren på
Curlinggymnasiet. Förra året var första säsongen alla fyra spelade tillsammans. Tre stycken
har tidigare spelat med varandra och kommer att göra femte säsongen tillsammans.
Förra säsongen nådde laget inte riktigt upp till de mål man hade satt upp. Målet var att vinna
junior SM, laget blev 3a efter att ha förlorat semifinalen på allra sista stenen. Det andra målet
var att hålla sig kvar i elitserien utan att behöva kvala, detta mål nåddes. Laget slutade på en
7e plats när tabellen summerades. Under SM-veckan i Östersund blev de till slut 5a vilket får
anses vara ett lyckat resultat på herr-SM! Det var en tung början av säsongen men överlag
gick det bättre och bättre efter att ha gjort några tävlingar och spelat ihop laget ordentligt.
Inför kommande säsong som är den sista som juniorer är kraven högre satta både med träning
på is och utanför isen. Stora målet är naturligtvis även detta år att kvala in till junior-VM i
Sotji genom att vinna JSM. Detta år är även slutspel i elitserien ett mål.
Lag Melin
Under säsongen 2011/2012 har hela laget varit samlat i Mälardalen, Jon och Per i Uppsala för
studier och Vincent och Kristofer i Stockholm. Detta har inneburit att vi kunnat träna
tillsammans två och två under veckorna och dessutom under tävlingslediga helger kunnat
träffas och träna hela laget tillsammans. Detta upplever alla att det har varit enormt positivt, vi
har fått möjlighet att regelbundet jobba vidare på lagsamarbetet.
I Elitserien gjorde laget en bra första sammandragning, tyvärr räckte det inte till för att nå
målet om en slutspelsplats då vi slutade åtta. I december avslutades höstsäsongen med att ta
lagets femte DM-guld på 6 år. I inledningen på säsongen vanns tävlingen Fyrisnatta som
spelas i Uppsala.
Laget jobbar vidare mot att befästa sig som ett av Sveriges bästa lag.
Lag AllTele
Inför säsongen 2011/2012 ersattes Stina Viktorsson, som valt att ta time-out, av Maria Prytz.
Maria spelade med laget 2006-2008 och var en självklar ersättare. Laget består nu av; fyra
och vice skip Maria Prytz, trea Christina Bertrup, tvåa Maria Wennerström, skip och etta
Margaretha Sigfridsson samt coach Fredrik Hallström.
Säsongen 2011/2012 var så nära en drömsäsong man kan komma! Laget vann dubbla guld i
Sverige; vid elitserien och SM. Gulden tillsammans med fina resultat på europatouren, 1:a vid
Womens Masters i Basel samt 2:a i Oslo cup, kvalificerade laget till säsongens båda
internationella mästerskap EM i Moskva och VM i Lethbridge. Vid båda mästerskapen vann
man grundserien och tog sig till final, men fick nöja sig med silvermedaljerna denna gång.
Medaljerna är resultat av målmedveten träning och planering av försäsong och säsong.
Kommande säsong, 2012/2013 är den sista innan Sveriges OS-lag skall nomineras. Team
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AllTele är med i landslagstruppen även denna säsong vilket innebär att laget är ett av två lag
som slåss om OS-platsen.
”Vi ska göra allt vi kan för att vara det lag förbundskapten Peja och SOK väljer att skicka.”
Ungdom
Under säsongen har ett antal ungdomar tränat regelbundet på onsdagar.
Ett juniorläger genomfördes i Umeå i början av säsongen. Juniorerna har haft ett lag i
Skellefteserien och Guldsopen. De har även deltagit i juniortävlingarna Skellefteå Kraft Cup
och Härnösand Classic.
Seniors
Seniorcurlingen har spelats från oktober 2011 till och med mars 2012.
Seniorcurlingen har fortsatt att vara en stor succé. Ungefär 70 stycken aktiva uppdelade i 3 grupper
och med två tävlingspass vardera i veckan.
Höst och vårperiod har avslutats med prisutdelning, kaffe och tårta och trevlig gemenskap.

Tävling
I Elitserien herrar så åkte lag SYSteam ur medan de övriga lagen Melin och Eskilsson klarade
sig kvar. För mer info se respektive lag.
I Div 1 Norra klarade sig Lag Eriksson och Nylund kvar medan lag Lundqvist åkte ur.
I Div 2 lyckades inget Skellefteålag avancera till Div 1 Norra. Lag Burwall, Bergkvist och
Larsson åkte ur serien.
I Div 3 blev lag Lindblad trea och avancerar till Div 2.
Det är totalt 20 Skellefteå lag som spelat divisionsspel under denna säsong.
I Skellefteserien deltog 23 lag, segrare blev Team OT.
Luciasopen hade 16 deltagare och segrare blev, Napoleon Håkansson, Per Sjöström, Stefan
Persson och Carin Schönfeldt.
Guldsopen lockade 18 lag, segrare blev Lag Sjöström, Per Sjöström, Håkan Pålsson, Jan Stål,
Hans-Erik Hägglund, Peter Marklund och Ola Lindgren.
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