Borlänge Curling Club
Verksamhetsberättelse för säsongen 2013/2014
Styrelsens sammansättning under säsongen
Ordförande
Vice ordf.
Kassör & Redaktör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Carl-Erik Tägtström
Jonas Jansson
Per-Olof Jansson
Siw Eriksson
Peter Hedberg
Vakant
Joaquim Reimertz
Vakant
Britta Lindkvist

Styrelsen har under verksamhetsåret - förutom årsmötet - haft 4 protokollförda
sammanträden.

ANTAL REGISTRERADE MEDLEMMAR
Säsongen 2012/2013 anges inom parentes.
Seniorer
Juniorer
Stödmedlemmar
134 (127)
20 (15)
2 (4)
Totalt: 156 medlemmar säsongen 2013/2014 jämfört mot 146 året innan.

Sammanfattning från styrelsen
Vi har denna säsong haft representation i division 1 genom Lag Fiskarhedenvillan som
placerade sig på en femteplats.
Vi har haft mycket bra isar att spela på under året detta mycket tack vare engagerade
medlemmar i isgruppen.
Ekonomin är däremot fortsatt ansträngd. Styrelsen jobbar vidare med att försöka öka
både antalet sponsorer och medlemmar. Vi hoppas även att alla medlemmar ställer upp
för klubben och marknadsför curlingen i Borlänge med omnejd.
Klubb representation
Borlänge Idrottsallians genom Leif Nilsson
Gävle-Dala CF genom Per-Olof Jansson

Verksamhet
Juniorverksamhet
Yngre juniorer
Har tränat på torsdagar under säsongen åldern har legat på 6 till 10 år. Ledare har varit
Marcus Haglöf.
Äldre juniorer
Antalet ungdomar på träningarna har legat mellan 7 och 10 st vid varje träningstillfälle
under hela säsongen. Vi har fortsatt haft paus där vi suttit och pratat och ätit smörgås 15
- 20 minuter mitt i träningspasset på onsdagar samt även tränat på fredagar. Ledare har
varit Joaquim Reimertz, Carl Bäck, Peter Hedberg, Sten- Inge Örtlund och Britt-Marie
Lindkvist
Juniortävlingar
Robin Hood: Antalet deltagare var i år 4 st, från Lag Soporna. Laget gick till
A-slutspel och slutade där fyra.
Skol-DM: Blev tyvärr inställt pga. för få deltagare
Junior serien Inom Gävle-Dala curling förbund: Under säsongen har det varit tre
sammankomster. I Falun och Gävle mönstrade vi två lag men fick vi bara ihop ett lag till
sammandraget i Leksand.
Klubbserien: I år hade vi även ett lag med i C-serien där vi lät juniorerna turas om att
spela i.

Seniorverksamhet
Klubbserier
Klubbserien har spelats i tre divisioner. I serie A spelade deltog åtta lag, segrare blev
Knorr medan lag Team Torsång och Dalsjö Hackers degraderades till serie B. I serie B
deltog 8 lag, segrare blev Wikström som tillsammans med andraplacerade Säter Curling
tog klivet upp i serie A. Team Rojo samt Råsop degraderades till serie C. I serie C
deltog 8 lag, en blandning av klubblag och curlingligalag. Segrade gjorde Stenligan och
på andra plats Klykensom kliver upp i serie B.
Serie M segrades av Dubbelbogey.
Klubbmästerskap
I KM spelades ett kvalspel under hösten med 9 lag fördelat på två grupper. De två bästa
i varje grupp kvalificerade sig till slutsplelet. Segrade i KM gjorde Rehnflyt. Segrade i
veteran KM gjorde Dubbelbogey.
Trivseltävlingar
Två trivseltävlingar arrangerades under säsongen med lyckat resultat.
Nybörjarverksamhet
Har till stor del bestått av en grupp nybörjare från Högskolan

Kurser
Joaquim Reimertz samt Jens Rigtorp gick steg 2 Domare i Karlstad
Britta Lindkvist, Kalle Bäck samt Joaquim Reimertz gick en ungdomsledarkurs i
Härnösand

Regionala och nationella serier
Division 1 Deltog lag Fiskarhedenvillan som slutade femma.
Division 2

Lag Sulan kom på 8:e plats , Corner Freeze på 11:e plats Lag Näslund på
12:e plats bägge lagen åkte tyvärr ur

Division 3

Lag Wikström kom på 3:e plats gick därmed till via kval till division 2,
Slutade dock oplacerade kvar i Div. 3 Säter Curling kom på 8:e plats,
Dalsjö Hackers på 9:e plats och Ja-Bo kom på 12:e plats och åkte ner till
Division 4:a

Division 4 Borlänge Stål kom på 5:e plats
DM herrar Deltog Lag Jakobsson som kom på 3:e plats samt
lag Wikström som slutade oplacerade.
SM Herrar Ingen deltog i år
SM Oldboys Deltog Lag Jakobsson slutade delad femma
SM Veteraner Ingen deltog i år

Övrigt
Isgruppen
Under säsongen har vi inventerat samt kavlat alla stenar. För att få reda på glidytor m.m.
tanken är därefter att vi skall kunna avyttra överskottet på stenar.
För att ta ytterligare ett steg till bättre isar krävs viss utbildning av is skötsel, ex,
hyvling, pebbling rengöring av hack o dyl. Vilket kommer att utföras under hösten

Uthyrningsverksamhet
Skolor
Sten-Inge Örtlund har tillsammans med Bosse Wikström skött denna verksamhet.
13 (8) skolor har besökt oss under säsongen fördelat på 55 (33) banor

Företagsbokningar
Alf Helander har under säsongen tagit emot bokningar skickat fakturor samt
bekräftelser. Under året hade vi följande antal bokningar 50 (47) företag samt
privatgäng som har besökt oss dessa fördelades på 83 (67) banor.
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