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Verksamhetsberättelse för Skellefteå curlingklubb 2012-2013
Ännu en mycket framgångsrik säsong är genomförd för vår klubb. Topparna resultatmässigt
är 4 SM guld, VM-silver och EM-brons.
Säsongen startade 8-9 september med “Curloff” där våra elitlag var på plats och berättade
om hur de planerade för säsongen och vilka mål de hade. Ena dagen var för sponsorer,
samarbetspartners och media, den andra dagen för klubbens medlemmar.
Elitlagen nådde många av sina mål och några mål överträffades också.
Lag AllTele vann SM och blev tvåa i elitserien. I VM blev det silver och i EM tog de en
bronsmedalj. Detta tillsammans med stora framgångar i internationella turneringar gav dem
de hett efterlängtade OS biljetterna till Sotji 2014.
Lag Eskilsson vann junior-SM och fick spela VM där de slutade 4:a. I SM blev det silver och i
elitserien blev de 4:a(kunde inte delta i slutspelet då de var på väg till JVM). De vann DM och
Gustav och Jesper avslutade säsongen med att ta guld i mixed-SM tillsammans med Tove
Lundman och Anna Gustavsson från IK Fyris. Gustav var också med och vann Guldsopen.
Lag Melin blev 8:a i elitserien och får spela kvar i den bantade serien. De blev 2:a i DM och
5:a i SM.
Pelle Sjöström spelade hem guldet i figur-SM.
Av våra lag i div.1 spelade lag Eriksson till sig nytt kontrakt medan de andra 2 lagen åkte ut.
Vi har arrangerat ett sammandrag vardera div 1, 2 och 3.
Guldsopen fick flyttas fram några veckor då vi inte fick tillgång till B-hallen som planerat.
Vann gjorde Pappas pojkar. Vi kan också konstatera att rejäla fördyringar för att hyra Bhallen vilket gjorde Guldsopen till en förlustaffär.
I Skellefteserien deltog 24 lag och till slut stod team Moröbacke som segrare.
Vi har haft en nybörjar ”Blått Kort” kurs.
Vår nya ishyvel the Boss har gjort sin första säsong och vi har köpt in hyrskor och
moderniserat våra sopar för företagscurlingen.
Diskussionen om tillbyggnad med klubbrum och upprustning av omklädningsrum har fortgått
under säsongen och byggnationen skall påbörjas inom kort. Dröjsmålet kommer sig av att vi
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väntar på bygglov då vi vill flytta entrén några meter. Vi börjar med att bygga övervåningen
och avslutar med det nuvarande klubbrummet. Det hela väntas bli klart efter säsongen.
Vi har haft en omfattande företagscurling under året och detta ger goda intäkter till klubben.
Klubbafton som i år spelats på tisdagar har minskat när det gäller antal deltagare.
Vår redan duktige ismakare Håkan Pålsson har varit på WCFs ismakarkurs i tyska Füssen
för att bli ännu mer kunnig.
Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till att genomföra denna framgångsrika säsong.
Skellefteå curlingklubb har drygt 200 medlemmar, därmed är vi den största curlingföreningen
i landet.
Ungdom
Juniorerna har haft träningar på tisdagar mellan 18:00 – 19:30, ca 5-7 deltagare per gång.
Ungefär 20 ungdomar har provat på någon gång. Totalt har vi haft 23 träningar med 118
deltagare. Några av ungdomarna var också på en träningsdag i Umeå.
Seniors

Seniorcurlingen har spelats från oktober 2011 till och med mars 2012.
Seniors har minskat något sedan fjolåret. Ungefär 63 stycken aktiva har spelat, uppdelade i 3 grupper
med två tävlingspass vardera i veckan.
Höst och vårperiod har avslutats med prisutdelning, kaffe och tårta och trevlig gemenskap.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Skellefteå curlingklubbs styrelse har under det gångna året bestått av
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