
Hej alla curlingvänner!

Nu har det äntligen blivit klart med finansiering av ett nytt kylaggregat. Det har tagit ca 2,5 år med att
få de klart! Det är Frys o Kylservice i Östersund som ska leverera och installera det nya aggregatet.
Det är sagt att allt ska vara klart 2018 10 31 så då kan vi köra igång med att göra isen klar och starta
upp med alla aktiviteter igen!

Klubben tänker nu satsa för fullt med att få igång stor aktivitet i hallen!

Ungdomsträningen startas upp med fler tränare än förra säsongen!
Kamratcurlingen kör igång!
Träningskvällar med SFI kommer att startas igen!
Samarbetet med skolorna ska komma igång igen!
Vi har förhoppningen att klubben ska få igång några ungdomslag så att vi äntligen kan starta
upp några tävlingar!
Styrelsen har även lite annat på gång då klubben fyller 70 år i år, men som vi kommer att 
berätta om senare!

Angående GDPR som trädde i kraft 25 maj. Lagen innebär att vi i klubben hanterar dina 
personuppgifter enligt GDPR reglerna. Det innebär att hanteringen av personuppgifterna skärps!
Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna vi har av dig och hur vi hanterar dessa! Du kan också när 
som helst be att dina uppgifter tas bort!

STÖD SVEGS CURLINGKLUBB GENOM ATT BLI MEDLEM I VÅR KLUBB.

Du får då vara med i klubbens ungdomsträningar, kamrat- och företagscurling eller bara stödja vår 
klubb så att vi kan fortsätta vår verksamhet !

Medlemsavgift 2018/2019

Senior 700kr

Junior 350kr

Nybörjarsenior 500 kr

Junior t om 7:e klass 250 kr

Stödmedlem 200 kr

Du behöver ingen utrustning mer än ett par rena skor (t ex gympaskor) och varma oömma kläder!

Du kan betala via Swish  1231051671
eller till Bg 864-4627 (Handelsbanken)

Välkommen att komma och titta in till oss på hallen när bygget är 
klart!


