Inbjudan till årets klubb,
Skellefteå Curlingklubb!
8 September

Program

Plats: Skellefteå Curlinghall
Tid: 11.00 – ca 14.00

11.00 - Start

Välkomna sponsorer, samarbetspartners och andra
viktiga för oss i Skellefteå Curlingklubb på
upptaktsträff inför säsong 2012-13.
En unik möjlighet att träffa, höra och spela med
våra duktiga elitspelare.
Våra Elitlag med Team Alltele i spetsen kommer att
presentera sina målsättningar och planering för
säsongen. Stora målet för Team Alltele blir OS
2014.
Skellefteå Curlingklubb har av Svenska
Curlingförbundet utsetts till ÅRETS KLUBB i
Sverige. Anledningen är att vi har sådan spets
genom elitlagen samt att vi har lyckats starta en
långsiktig ungdomssatsning.
Vi vill ge möjligheter på ett lite mer ordnat sätt att
träffas sponsorer, samarbetspartners, viktiga
personer, elitlagen, styrelsen och andra
nyckelpersoner inom klubben. Programmet ser ni
till höger.
Som ordförande kommer jag även att ta chansen
att presentera klubbens mål och ambitioner men
huvudinnehållet blir våra elitlag. Vi kommer att ge
möjligheter att utöva curling på isen ihop med
elitspelarna så ta med lämplig kläder!

Ordförande Michael Marklund hälsar alla
välkomna. Presentation av deltagarna.
Presentation om dagen och klubben.

11.30 - Team Alltele
Spännande att få höra ett av världens bästa
curlinglag!!
Presentation av Team Alltele
Lärdomar från EM och VM 2011-12 och vägen
framåt till OS 2014.
Mål och säsongsplanering 2012-13

12.10 - Mingellunch
Mingel med tilltugg (lättlunch).

12.40 - Presentation
Elitlagen Eskilsson och Melin presenterar sig,
målsättningar och säsongsplanering.

13.00 - Aktivitet
”Vi går på is och spelar curling!!”
Vi mixar ihop lag bland deltagarna och spelar
match!

13.50 - Avslutning
Ordförande Michael Marklund avslutar dagen

Återigen varmt välkomna!
Michael Marklund
Ordförande Skellefteå Curlingklubb.

9 September 14.00 - Uppvisningsmatch
Team Alltele möter Elit Herr
Skins match 4 omgångar
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