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Curlinghallen i sin prydnad anno 2012
Hej alla Jönköpingscurlare
Med åren känns det som att sommaren går allt snabbare. Snart är vi inne i september månad. Men
misströsta inte för då blir det strålande tider för alla curlare som har väntat på att få glida ut på den
nypebblade curlingisen i den nya hallen. Vi är nu i full gång med att ställa i ordning vår egna nya 6banorshall på Mässvägen 8 och det är dags för ordföranden i Jönköping Curling Club att lämna lite
information till klubbens medlemmar.
I dag skulle curlinghallen ha varit färdig men så blev det semestertider och målarna tog ledigt. Nu blir
hallen i stället helt klar under v33 och kylning av plattan påbörjas redan den 20 augusti. Innan dess
skall vi ha packat upp våra grejor, matchat de nya stenarna och fått de mesta att fungera. Den riktiga
curlingstarten kommer att bli lördagen den 1 september, då världens första INSLAJD kommer att gå
av stapeln i den nya hallen. Sedan följer arrangemangen slag i slag. Redan 8-9 september kommer
curlingförbundet att ha en kurshelg hos oss. Därefter kommer vårt jubileum-(50år) och
invigningshelg den 5-7 oktober och sen är det hela igång.
Vi kommer att ha ett medlemsmöte torsdagen den 16 augusti kl 18.30 där vi informerar om vår nya
hall och om hur vi tänkt att det skall fungera i framtiden. Det blir också lite snack om vad som har
hänt under det senaste året. Bland annat kommer Micke Peterson att fungera som ”fastighetschef”
och blir spindeln i nätet. Detta klarar han dock inte ensam och därför kommer det också att skapas
grupper inom olika områden för att kunna hålla igång hallen och verksamheten. Styrelsen
återkommer om detta.
Medlemmarna i JCC kommer att få ett parkeringskort som gäller för fri parkering inom hela
Racketcentrumområdet. Parkeringen framför curlinghallen kanske inte alltid räcker till (vi har 20
platser) och då får man stå någon annanstans inom området på kortet. För att man skall få detta
parkeringskort måste man dock ha betalt årsavgiften. Därefter ska man till
kontakt@jonkopingcurling.se skicka in namnet på medlemmen och det bilnummer på den bil som
skall ha parkeringsförmånen. Notera att kortet bara får användas vid curlingverksamhet.
Besökare får betala i P-automaterna inom Racketcentrums område (en P-automat kommer också att
sättas upp vid vår parkering). Just nu kostar det 6 kr per timme men skall man vistas hela dagen går
det att köpa ett dagskort i RC-receptionen för 20kr. Alltså 20 kr per dag är maxtaxa för parkerande
gäster.

Tillgängligheten till curlinghallen kommer att bli begränsad under hösten eftersom kommunen
kommer att bygga om tillfartsgatan ovanför oss från augusti till november. Kommunen har dock lovat
att hålla så bra framkomlighet som möjligt trots bygget. Under invigningsveckan kommer inget
arbete att pågå. När gatan är klar blir det en 6,5 meter bred asfalterad gata med en 1,5 meter bred
gångbana på den östra sidan.
Bokningsnumret till hallen är 036-12 24 80 (som vi alltid har haft) och då kommer man till RC
reception som just nu hjälper oss med bokningar. Telefonnumret till hallen blir 036-12 79 46 vilket är
vårt gamla faxnummer.
I curlinghallen finns det nu indraget fiber så internet kommer att fungera från första dagen och
Curlingkanalen kommer att bli glada när de kommer och hälsar på. Kapaciteten borgar för perfekta
sändningar. Vi har hittat en sponsor, Junet, för detta med internet vilket också innebär att vi har
trådlöst internet i hela hallen.
Nu startar det tuffa arbetet med att rekrytera medlemmar och att få företag att sponsra och hyra av
oss så att vi kan finansiera verksamheten. Vår marknadsföringsgrupp har tagit fram en broschyr där
det framgår på vilket sätt man kan sponsra vår verksamhet och vad man får för detta. Broschyren
biläggs detta brev men den finns också att tillgå i pappersformat i curlinghallen. Nu gäller det att
snabbt hitta de sponsorer som vill ha sin logga i isen då isläggningen sker kring 24-25 augusti.
Vi kommer att ha en ny organisation eftersom ägandet av curlinghallen och skattereglerna kring
detta kräver det. Vi förväntar oss också att klubben skall bli mycket större och att företagscurlingen
kommer att öka väsentligt. Kortfattat kan man säga att ett aktiebolag äger fastigheten (Jönköping
Curlingfastighet AB) ett annat aktiebolag hyr fastigheten och står för verksamheten i hallen
(Jönköping Curlinghall AB), dvs. står för all uthyrning. Klubben blir således bara en idrottsförening
som hyr istid av Curlinghall AB, precis som alla andra (t.ex. företag, skolor m.m.) som vill hyra istid i
hallen. Hur detta skall fungera i praktiken kommer att redovisas vid ett senare skede i god tid före
säsongstart. Det finns dock inget att oroa sig för i denna organisation då klubben äger samtliga aktier
i de två bolagen.
Välkomna på medlemsmötet torsdagen den 16 augusti 2012 klockan 18.30.
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