SVENSK CURLINGS UTVECKLINGSPROGRAM

Inbjudan till SCF:s
anläggningskonferens 2015
Fredag 25 september 2015 kl 10:00-17:00
Scandic Hotell, Täby, Stockholm

ANLÄGGNING

SVENSK CURLINGS UTVECKLINGSPROGRAM

Svenska Curlingförbundet bjuder in till

Anläggningskonferens 2015
PROGRAM
Svenska Curlingförbundet bjuder in till anläggningskonferens med underrubriken ”Hur kan vi förbättra
ekonomin för våra curlinghallar?” Under dagen kommer vi att lägga fokus vid hallar/anläggningar men
även klubbarnas ekonomi i stort. Syftet med konferensen är att lyfta fram goda exempel och att
identifiera aktuella problembilder.
Vi kommer att arbeta med ett strukturerat erfarenhetsutbyte där riktiga “case” ligger som grund.
Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar till både befintliga hallar och de som skall byggas.
Konferensen kommer att ledas av:
• Michael Marklund, ordförande i Svenska Curlingförbundet
• Håkan Rudström, IK Fyris
• Per Forsberg, ansvarig för Teknikutskottet i Svenska Curlingförbundet
• Leif Öhman, mångårig styrelseledamot i SCF, arbetar med anläggningsfrågor på både nationell och
internationell nivå.
Datum och tid 25 september 2015 kl 10:00-17:00
Plats Scandic Hotell, Täby, Stockholm

Information
•
•
•

Föreningarna står för resekostnader för deltagare
SCF står för konferenskostnader och lunch
Vi välkomnar även de klubbar/kommuner som planerar att bygga nya hallar i framtiden.

Ramprogram
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.00-10.50 Inledning med syfte mål och presentation
11.00-11.30 Redovisning av enkät om hur det ser ut i curlingsverige
11.30-12.00 Uppsala som Case
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Strukturerat erfarenhetsutbyte. Ekonomiska aspekter, intäkter, kostnader, personal m.m
Tekniska aspekter, drift och utrustning
14.00-15.00 Redovisning och gemensam dialog
15.00-15.20 Kaffe
15.20-16.30 Vi gör en gemensam handlingsplan
16.30-17.00 Sammanfattning och nästa steg

Frågor att ta med sig till konferensen
•
•
•
•
•
•

Hur marknadsför vi Curlingen lokalt med event, sponsorer eller andra intäktsbringande aktiviteter?
Vilka avgifter har vi för medlemmar, deltagare, skolor, företagscurling mm?
Vår organisation för drift och ismakning
Behov av utbildning och träning av ismakare eller andra som driftar anläggningen
Vår organisation för kommersiell uthyrning
Vad tänka på om man skall bygga ny hall

Väkomna med er anmälan!
Svenska
Curlingförbundet

Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Tel. 08 683 30 15
E-post info@curling.se

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation
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Anmälningsblankett:
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Ö v r ig a ön s k e m å l ( a l l e rgi e r , b oe n de e l . dy l):

Anmälan senast den 20 september till Sara Carlsson, Svenska Curlingförbundet
E-post sara.carlsson@curling.se
Anmälningsblanketten kan fyllas i elektroniskt. Fyll i dina uppgifter, spara PDF och maila din
anmälan till helena.nyberg@curling.se

Ú Skriv ut din anmälan som påminnelse
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