
Gentofte Curling Club

Oplysninger om
”at blive medlem” af

Gentofte Curling Club

Gentofte Sportspark
Ishal 2 - Ved Stadion 8

2820 Gentofte
email:  gcc@gentoftecurling.dk

Hjemmeside:  www.gentoftecurling.dk
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Gentofte Curling Club

Være opmærksom på åbnings tider for Gentofte Sportspark
I disse tider kan hallen benyttes.

Sommerperioden 1/4 - 30/9 (undtagen uge 26-30)
Hverdage kl. 07:00 – 21:50
Weekend kl.07:00 – 18:30

Uge 26 – 30
Hverdage kl. 07:00 – 18:30

Weekend Lukket (juli)
Vinterperioden 1/10 – 31/3

Man- til torsdag kl. 07:00 – 22:50
Fredag + weekend kl.07:00 – 21:50

Vi er en lille klub, der stræber efter at skabe en hyggelig atmosfære for alle vores
medlemmer.
Derfor er det et fælles ansvar at holde klublokalet og områderne i curling hallen rent
og ryddeligt, med andre ord, ryd op efter dig selv, så er der ingen andre der skal gøre
det!

Vores sæson kører fra begyndelsen af september til slutningen af marts.

Indmeldelse:
Blanket findes på GCC’s hjemmeside under højre menupunkt "Bestyrelsen" og skal 
sendes til:  Jens Groth Lorentzen (jensg@gentoftecurling.dk).

Kontingent:
Kontingentet for forskellige aldersgrupper kan ses på GCC’s hjemmeside.
Betaling af kontingent sker en gang om året i begyndelsen af curling sæsonen, dvs. i 
september.
Nye medlemmer har en gratis prøveperiode.

Adgang til Varmerum & curlingbane:
Der vil være trænere/hjælpere til alle fælles træninger & klubaftener der sørger for 
adgang.
Egen nøgle kan erhverves, når bestyrelsens baneansvarlig skønner man kan har fuld 
forståelse for færdsel og behandling af isen.
Nøglen skal købes af Gentofte Sportspark og koster 240 denne er elektronisk og skal 
opdateres hvert år.

Adgang til kondi & styrketræningsrummet:
Når man er medlem af en klub hjemmehørende på Gentofte Sportspark kan man 
købe adgang til det fælles rum, der ligger i Ishal 1 – dette sker ved hjælp af den 
elektroniske nøgle som koster 240,- og skal opdaters årlige; adgang til rummet 
koster 260,- pr. år der betales direkte til Gentofte Sportspark (kun dankort eller 
tilsendt regning i e-Box).
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INDMELDELSE
Skal udfyldes for hver person og sendes til Jens Groth

Larentzen (jensg@gentoftecurling.dk)

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnr.: By:

Alle klubbens oplysninger ses på www.holdsport.dk

Ønsket brugernavn til Holdsport:

Mail:

Telefon:

Fødselsdato
Dag / Måned / år

- -

Underskrift:

ALLE felter skal udfyldes
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Omklædning, toilet & bad:
Der er omklædningsrum med toilet/bad for både for herre & damer tilknyttet 
curlingbanen – disse omklædningsrum har man kun adgang til med elektronisk nøgle,
så ens ting kan forblive i rummet og være låst inde, der er ekstra nøgler i 
varmerummet

Curlingudstyr:
Klubben har curlingudstyr man som begynder kan låne – når man ønsker eget udstyr 
hjælper vi gerne med anskaffelse, da næsten alt skal købes i udlandet.

Opbevaring af udstyr:
Opbevaring må ikke finde sted i hallen eller varmerummet
Hvis du ønsker at få et skab til opbevaring af dit curling tøj / udstyr, skal du kontakte 
Bente Blædel bente@gentoftecurling.dk

Kontakt til medlemmer:
Vi bruger Holdsport til at kontakte vores medlemmer, og vi lægger alle relevante 
oplysninger og nyheder på opslagstavlen.
Når du bliver medlem af klubben, får du et brugernavn og password til Holdsport.
Der er vejledning om, hvordan du bruger Holdsport, så du får et korrekt overblik over
ALLE klubaktiviteter. Den findes på vores hjemmeside under ”for 
medlemmer/download skemaer og formular” og på Holdsports opslagstavle.

Fastlagt træningstider kan ses på Holdsport og på GCC’s hjemmeside.under ”for 
medlemmer/træningstider”

Hvis der ikke er nogen træningstider angivet i Holdsports kalender for medlemmer, 
kan du komme og træne.
Hvis et hold ikke har tilmeldt sig deres træningstid, kan du booke dig på den angivne 
tid.
Hvordan du gør dette er beskrevet på Holdsports opslagstavle.

Hvis du ønsker en fast trænings tid hver uge skal du kontakt Are Solberg 
are@gentoftecurling.dk
Der kan være flere på banerne samtidig.

Klubaften:
Hver torsdag fra kl. 19:00 til 22:00, hvor alle er velkomne, her spilles Høj Hat som er 
en tuneringsform, der giver den enkelte point, i forhold til spillets resultater. Alle på 
samme hold for samme antal points.
Det samlede resultater kan ses på GCC’s webside under Medlemmer/Høj Hat – Der 
udnævnes en klubmester hver sæson.

Isvedligeholdelse:
Udføres på bestemte tidspunkter i løbet af ugen, disse vises også på hjemmesiden 
(under træningstider) og på Holdsports kalender, hvor der opdateres løbende i forhold
til isens kvalitet.
Udstyret til isvedligeholdelse må kun benyttes af is folk, men hvis du gerne vil 
kunne pebble og nippe isen før din egen træningstid, skal Asmus Jørgensen 
asmus@gentoftecurling.dk kontaktes for et kursus så man bliver uddannet i hvordan 
dette gøres.

Side 3



Gentofte Curling Club

Ophold i Varmerummet:
Der er wi-fi i klubrummet.
Vort fjernsyn har Chrome Cast, den hedder CurlTV.
Kaffe og te er gratis for klubmedlemmerne.
Prisen for sodavand og dåseøl er 10,00 kroner for medlemmer, 15,00 kroner for ikke 
medlemmer.
Øvrige køb fremgår af prisskilte.
Du behøver ikke at betal kontant for dine køb, du kan føre en seddel (som opbevares 
i køleskabet) og afregnes hver måned via mobile pay, kontanter, eller via din rejse 
konto (hvis du har penge til god fra din betaling som instruktør)

Egne arrangementer for familie & venner:
Hvis du ønsker at bestille en bane is eller to til et privat arrangement, kontakt venligst
Bent Sørensen bentmosebuen@fasttvnet.dk eller Anne Bradley 
abradley48@ymail.com 
Du har ansvarlig for, at klubrummet er rent og ryddeligt før du og dine gæster 
forlader lokalerne.
Priserne i klubrummet for dine gæster er de samme som for medlemmerne.
Der betales 30,- pr. deltager til fællesudstyr, som afregnes med forbruget fra baren.

Curling Fun:
For at understøtte omkostningerne af klubbens drift (og opretholde et meget lave 
kontingent) har vi udpeget dage og tider for gæstegrupper til at komme og spille.
I den forbindelse er der altid brug for frivillige til hjælpe som instruktører .
Hvad der forventes af dig som instruktør, findes på Holdsports opslagstavlen: Gæste 
Instruktør Vejledning.
Hvis du er interesseret i at blive sat på Gæste Instruktor holdet, skal du kontakte 
Anne Bradley abradley48@ymail.com eller Bent Sørensen 
bentmosebuen@fasttvnet.dk

Din hjælp:
Klubben er altid på udkig efter medlemmer, der er villige til at "give en hånd", så hvis 
du har et område du ønsker at hjælpe med, skal du kontakte Asmus Jørgensen 
a  smus@gentoftecurling.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne:

Formand Are Solberg are@gentoftecurling.dk
Næstformand Jens Elsbo jens@gentoftecurling.dk
Kasserer Jens Groth Lorenzen jensg@gentoftecurling.dk
Is pleje Asmus Jørgensen asmus@gentoftecurling.dk
Bestyrelses medlemme Bente Blædel bente@gentoftecurling.dk
Bestyrelses medlemme Henrik Christoffersen henrik@gentoftecurling.dk
Suppleant Lene Popp lene@gentoftecurling.dk
Suppleant Sofie Donkild sofie@gentoftecurling.dk
Juniorrepræsentant Ikke besat
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Kontingent for Gentofte Curling Club
Beløbet indsættes på konto:

Nordea Bank
Reg.: nr. 2135
Konto nr. 8073000026
Eller Mobil Pay 29 155
HUSK TYDELIG ANGIVELSE AF NAVN

Aktiv junior 0 – 13 år 400,-

Aktiv Junior 14 – 21 år 600,-

Aktiv Senior 22 – 60 år 800,-

Aktiv Senior + 60 år 400,-

2 aktive seniorer 1.400,-

Passive - Varmerumsmedlemmer 120,-

Arrangementsmedlemmer 30,-
Familie 1
En aktiv senior
Et varmerumsmedlem
Alle hjemmeboende juniorer

1.350,-

Familie 2
To aktiv senior –
Alle hjemmeboende juniorer

1,500,-

Familie tillæg pr. aktiv hjemmeboende
senior 700,-
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