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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET
1 maj 2015– 30 april 2016

Styrelsen för Norrköpings Curlingklubb får härmed avge sin verksamhetsberättelse för
klubbens nittioåttonde verksamhetsår.
Styrelsen
har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning
Alf Sneller
Per Rosander
Ulrika Söderberg
Karin Österberg
Annika Persson
Kjell Karlsson
Gustav Busch

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Klubbens årsmöte för verksamhetsåret 2014 - 2015 hölls den 2 juni 2015.
Antalet medlemmar under året har varit 282 stycken (föregående år 290), varav 20 (22)
juniorer.

Curlinghallen
Vi har haft tillgång till is från den 12 september till och med 31 mars. Under året har
iskommittén bestått av Thomas Busch, Mikael Börjesson, Kajsa Liljegren, LG Öhrn, Sverker
Caph ,Anders Eriksson och Stefan Englund.
Kajsa har haft ansvar för den dagliga isskötseln under vardagar och planerat för densamma
under helgerna. Kajsa har även ansvarat för uthyrning och instruktion samt för att sponsoravtalen kunnat genomföras.
Under tävlingshelger har medlemmarna haft hall- och cafeteriaansvar liksom tidigare år.
Kajsa har ansvarat för planeringen av hall- och cafeteriaverksamheten. Tävlingskommittén
har ansvarat för planering och genomförande av divisionsspel och SM i figurspel.
Tävlingskommittén har bestått av Per Rosander, Kajsa Liljegren, Kjell Karlsson, Annika
Persson, Willy Johansson, Per Ritzer och Karin Österberg.
Anna Eriksson har ansvarat för lagad mat och hembakat i samband med större tävlingar i
hallen, en nyhet för säsongen som har fått mycket positivt gensvar från våra tävlande,
funktionärer och publik i hallen.
NCK har fått kommunalt driftbidrag för år 2015 med 25 000 kr för skötseln av den egna
hallen.
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Information, media mm
På föreningens hemsida kan man ta del av resultat och föreningsinformation. Klubben har
även en sida på Facebook med information om klubbens aktiviteter. Tobias Holmqvist har
ansvarat för att lägga ut informationen på hemsidan och Facebook.
För anslagstavlan i hallen har Kajsa Liljegren ansvarat. Tävlingsledare, kaptener och styrelsen
har delat ansvaret att hålla kontakt med media.
Rekrytering
NCK har haft två Prova-på-kurser under säsongen, en under hösten vid tio tillfällen och en
under våren med tio tillfällen om vardera 1,5 timme. I höstens och vårens Prova-på-kurser har
några nya deltagare utbildats men även medlemmar som deltar i FKC-serien som önskat träna
under handledning har deltagit. Prova-på-kurserna är ett bra sätt att skola in nya medlemmar i
vår verksamhet där både praktisk instruktion i curling, regelutbildning och information om
klubben ingår.
Ansvarig för rekryteringen har varit Kjell Karlsson, som också haft hjälp av andra
medlemmar vid kurstillfällena.
Söndagen den 11 oktober genomfördes Curlingens dag där ett tiotal nyfikna personer
instruerades i curling. Dessa fick såväl muntlig som skriftlig information om klubbens
verksamhet av bl.a. Åse och Göran Busch, Anna Eriksson, Per Rosander och Martin Ohlsson.
Studenter från NAFFI har provat på curling vid två tillfällen underledning av Per
Rosander.
Juniorverksamhet
Cirka tjugo juniorer har deltagit under säsongens måndagsträningar.
NCK har haft deltagare på det nationella lägret Curly camp i Danderyd.
NCK har fått mycket beröm för arrangemanget av SverigeCupen som är en stor juniortävling.
Under träningarna har ungdomarna övat och spelat upp för blått kort (som är curlingens
motsvarighet till golfens gröna kort).
Martin Ohlsson, Martin Lindström, Anders Eriksson och Johan Öhrn har alla tränat och
arbetat med våra juniorer under säsongen.
NCK deltog med ett lag på yngre junior SM.
För juniorverksamheten har klubben sökt och fått både kommunala och statliga
aktivitetsbidrag.
Nationella tävlingar i hemmahallen
Elitserien herrar 4-6 december
SM i Figurspel 6-7 februari
Division 1 herrar 26-28 februari
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Inbjudningstävlingar och arrangemang i hemmahallen
Olympic Day 18 september
Norrköpingstävlingen 6-8 november
Sverigecupen 15-17 januari
Klubbtävlingar
Lunchcurling har spelats vid 24 tillfällen på torsdagar från oktober till mars.
Riksfigur har spelats på söndagseftermiddagar. Under säsongen har 80 registrerade serier spelats.
Julcurlingen spelades med lottade lag den 26-27 december.
FKC spelades höst och vår i serierna A-E.
Klubbmästerskap spelades den 29-30 mars.
Distriktstävlingar i hemmahallen
Division II
22 november och 14 februari
Division III
21 november och 13 februari
Deltagande i divisionsspel
NCK har haft 14 lag i division 1,2 och 3 herrar samt division 1 damer.
Deltagande i SM tävlingar
Veteran SM
3) lag T. Ekholm.
lag R.Arfwidsson deltog
Oldgirls/Oldboys SM
NCK deltog med 3 damlag och 3 herrlag
Guldmedaljerna i Oldgirls togs hem av Gunilla Arfwidsson Edlund, Anta Hedström Hade Stensson,
och Eva Olofsson.
Bronsmedaljerna i Oldgirls togs hem av Anne-Marie Lundberg, Pia Eklöf, Ewa Busch, Åse Busch och
Kajsa Liljegren.
Lag L Eriksson tog sig till kvartsfinal i Oldboys.
SM i Figurspel
4) Gunilla Arfwidsson Edlund
Jan OweLarsson deltog
Martin Ohlsson deltog
Deltagande i DM-tävlingar
DM damer
3) Lag Annika Persson
DM mixed
1) Lag Fredrik Andersson
DM figur damer
2) Gunilla Arfwidsson Edlund
3) Karin Österberg
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Deltagande i VM-tävlingar
NCK deltog för Sverige i senior VM för damer i Karlstad. Laget bestod av Gunilla Arfwidsson
Edlund, Eva Olofsson, Karin Österberg, Haide Stensson och Anta Hedström (Djursholm CK). Sverige
tog brons.
NCK deltog för Sverige i senior VM för herrar i Karlstad. Anders Eriksson spelade i Sundbyberg
seniors. Sverige tog guld.
Inbjudningstävlingar
Lag Marie Persson deltog i Vårdraget Jönköpings curlingklubb.
Lag Gunilla Arfwidsson Edlund deltog i Jubileumsstenen Mjölby curlingklubb
Idrottslyftet

NCK har sökt och fått medel för aktiviteter med våra juniorer och deras ledare..
Övrigt
3-4 rullstolsbundna seniorer har spelat rullstolscurling på tisdagar.
Lördagcurling som innebär spel med lottade lag och 6 omgångar har arrangerats vid
tävlingsfria lördagar..
Klubbträningar har arrangerats på tävlingsfria söndagar i hallen. Stefan Englund har varit
ansvarig.
Norrköping den 15 maj 2016

Alf Sneller
ordförande

Ulrika Söderberg
kassör

Per Rosander
vice ordförande

Kjell Karlsson
ledamot

Annika Persson
ledamot

Karin Österberg
sekreterare
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