Fra For manden

Du bydes
velkommen til en
sten god sport

Jeg håber vores klub vil få en god vækst i sæsonen 2010-2011. Vi har alle muligheder for det,
da vi i sidste sæson havde meget tv dækning af
dansk curling i forbindelse med EM, OL og VM.
Det tror jeg ikke bliver mindre i denne sæson,
da Esbjerg Curling Club lægger is til kvinder-

Klubbens trænings tider er:
Onsdag kl. 20.20 - 22.45

nes VM i perioden 19 - 27 marts 2011. Jeg
håber på medlemmernes opbakning her til. Det
vil være lærerigt for den enkelte.

Hver anden fredag kl. 18.30 - 21.15
Se hjemmesidens kalender.

Jeg håber også medlemmerne i ACK vil være
behjælpelige med store og små opgaver i klub-

Aalborg curling
klub vil gerne med
denne brochure
byde dig, din
familie og venner
m.m. velkommen i ACK.

ben, så vi får en stærk klub. Jeg ser frem til et

Vi håber du her igennem vil få
svar på en del af de spørgsmål,
du har om curling.

godt samarbejde med jer.
I ønskes hermed en rigtig god sæson, forhåbentlig med mange kampe i og uden for klubben.

Med venlig hilsen
Jan Juul

Gigantium Isarena
Att.: Aalborg Curling Klub
Willy Brandts vej 31
9220 Aalborg Øst

Is koordinator :
Kristian Larsen
Telefon: 98 34 10 33 eller 23 30 10 33
E-mail: mail@aalborg-curling.dk

Formand:
Jan Juul
Telefon: 98 37 40 31 eller 50 53 47 74
E-mail: jan@curling.dk

Du er velkommen til at
kontakte os ved at gå ind på
hjemmesiden:
www.aalborg-curling.dk
Her kan du
finde
bestyrelsesmedlemmer
samt hold.

Vi kaster med sten selv om vi
bor i glashus.

www.aalborg-curling.dk

Tilmeldingsblanket
Jeg vil gerne kontaktes omkring et medlemskab i Aalborg Curling klub

Kontingent

Historien om ACK
Aalborg curling klub
blev stiftet den 27-031998 af Niels Jørgen
Nielsen. Niels Jørgen
blev ved den lejlighed
klubbens formand.
Niels Jørgen havde
forinden spillet curling
i Odense, og han kørte
fra Aarestrup til Odense og retur en gang om
ugen.
Da Helena Blach Laursens hold vandt OL sølvmedaljer i Nagano i Japan, besluttede Niels Jørgen, at
der skulle en Curling klub til Aalborg. På dette tidspunkt var der kun curling i København, Rungsted,
Gentofte, Tårnby, Hvidovre, Odense, Vojens og
Esbjerg. Århus startede samtidig med Aalborg. Siden er der kommet i Frederikshavn, Silkeborg og på
Mors.

Udstyr

Aktiv medlem (21 år. +)

400,- kr./år.

Som i så mange andre sportsgrene er det muligt at købe en masse
udstyr til brug for curling, men det er dog ikke nødvendigt:

Aktiv medlem (pensionister)

200,- kr./år.

Aktiv medlem (studerende)

200,- kr./år.

Juniormedlem (10-21 år.)

200,- Kr./år.

Du - skal have indendørs kondisko samt tøj med, som det er muligt at bevæge sig i, dog ikke nødvendigvis det nyeste da isen
slider på tøjet.
Vi - har koste og slide (glidesål) m.m. og vi opstiller baner med
tilhørende sten.

Familie op til 5 personer (max. 2 personer over 21 år.)

600,-kr./år.

Støttemedlem

50,- kr./år.

Kontingent betales ved udgangen af Oktober måned. Ved udsendelse af giro opkræves
der et gebyr på 50 kr. Men kontingentet kan betales direkte til kassereren i klubben.

Der stilles gode kvalificerede instruktører til rådighed.
Navn
Adresse

Cur ling
Curling er en sport, der typisk ses som hold med 4 personer på,
men der spilles også andre former for curling f.eks. figur curling,
hvor alle er mod alle eller par curling med 2 spillere pr. hold.
Curling henvender sig til mange grupper, f.eks. handicappede,
familier (voksne og børn sammen), skoler, firmaer, samt enkelt
personer.
Det er klubbens vigtigste opgave at fordele de enkelte personer på hold, så der er plads til alle.

Tlf. / Mail

Underskrift

Det er vigtigt, at man har mulighed for at prøve curling, uden at blive
opkrævet kontingent fra den første dag. Som regel siger vi: Prøv op til 3
gange. Herefter vil det være passende med indmelding i klubben. Er vi
midt på sæsonen, så hør et bestyrelsesmedlem om, hvad der er rimeligt i
kontingent for resten af sæsonen.
Vi håber I får en god oplevelse.
Med mange hilsner
ACK´s Bestyrelse.

Det vil sige at de sidste 5 klubber er fra Midtjylland
og op efter.
Aalborg startede træningen i den gamle ishal på
Østreallé, men ved opbygningen af Gigantium Isarena blev Østreallé lukket, og alle klubber flyttede i de
nye omgivelser. Vi savner dog lidt det sociale, der
var i miljøet ved Østreallé.
Formand Jan Juul
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