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Verksamhetsberättelse för Skellefteå curlingklubb 2015-2016
Det gångna verksamhetsåret har innehållit en stor mängd aktiviteter såväl på isen som vid
sidan.
När vi startade upp säsongen i september gjorde vi det med nya stenar, nya resultattavlor och
bumpers.
Den 13 oktober hade vi tillsammans med Västerbottens idrottshistoriska sällskap ett
idrottscafé om curlingen historia och utveckling i Skellefteå. Staffan Brännström från
historikerna hade lagt ned ett stort arbete med att gå igenom tidningsurklipp som finns i vårt
arkiv. Staffan hade ett bildspel och Pelle Sjöström och Curt Lindgren kompletterade med
minnesvärda händelser. Håkan Pålsson och Anders Eskilsson visade hur det går till att göra is
som passar för curlingspel.
Den officiella invigningen av vår klubblokal gick av stapeln i form av ett tårtkalas den 3
december. Fritidsnämndens ordförande Daniel Ådin invigde och fick prova på curling. Under
invigningen medverkade också 2 av våra elitserie lag.
Denna säsong hade vi 3 herrlag och 1 damlag i elitserien. Lag Gustav Eskilsson vann
herrarnas och lag Margareta Sigfridsson vann damernas elitserie. Båda dessa lag ingick i
landslagstruppen och gör det även den kommande säsongen. Lag Sigfridsson representerade
Sverige i VM. Gustavs lag fick silver i SM. Lag Jon Melin placerade sig högt i såväl SM som
i elitserien.
På tävlingssidan har vi även varit aktiva som arrangörer. Vi har arrangerat elitserien, division
2 och 3 samt DM för herrar.
Skellefteserien med 21 lag har rullat på som vanligt.
Guldsopen som avslutar vår säsong hade i år 9 lag.
Mer sociala tävlingar som den traditionella Luciasopen och den nya ”Franska ostar” har vi
också genomfört liksom klubbafton.
När det gäller att kombinera tävling med social samvaro måste seniorerna nämnas. De är upp
mot 60 personer uppdelade på två grupper som spelar och träffas 2 pass i veckan. Fikapausen
är nästan lika viktig som spelet.
Juniorträningen har haft 22 sammankomster med totalt 150 deltagartillfällen.
Det har alltså varit ca 7 deltagare per gång och vi har haft 3 ledare som delat på
tränaruppdraget. Vi har möjlighet att ta emot många fler ungdomar, det är bra om du som
medlem kan hjälpa till att locka fler ungdomar till vår sport!
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Prova på för såväl vuxna som ungdomar har genomförts och vi har även kört
introduktionskvällar för mixeddubbel.
En hel del företagscurling har vi haft även detta år. Det innebär mycket arbete att ta emot
dessa grupper men det ger ett gott tillskott i klubbkassan. Tack vare att vi har ett gäng seniorer
som ställer upp som värdar och instruktörer klarar vi av att ta emot företagen.
Klubben har cirka 180 medlemmar.
Styrelsen vill passa på att tacka alla som möjliggjort ytterligare en framgångsrik säsong.
Under detta verksamhetsår har styrelsen har haft 4 protokollförda möten.
Styrelsen har haft följande sammansättning.
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