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Jag föreslår att Nyköpings Kommun beslutar att:

Låta bygga en curlinghall vid Rosvalla.
Motivering:

Curling är en sport på stor frammarsch i hela vintersportvärlden, och inte minst i Sverige.
Våra Svenska curlinglag har i de senaste olympiska spelen och VM-turneringar erövrat flera
guld och silvermedaljer. Lag som Hasselborg, Edin, Norberg m.fl. är beundrade av
curlingspelare världen över.
Nyköpings Curlingklubb lever en tynande tillvaro. Idag får vi hålla tillgodo med att spela på
hockeyis i lilla ishallen. Att få till curlingis på en hockeyplan är omöjligt då isen inte är plan,
samt har stora ojämnheter efter hockeyungdomarnas träningar och matcher på samma is.
Tiden vi är tilldelad är måndagskvällar mellan 19 10-22 00.
Vi ser ett stort curlingintresse i Nyköping, då vi ofta får förfrågan från företag och skolor som
vill prova på sporten. Vi ställer då upp helt ideellt med introduktionskurser. Tyvärr är det
svårt att få in nya medlemmar under ovanstående förutsättningar. Med en riktig curlinghall
skulle vi utan problem mångdubbla medlemsantalet från dagens ca. 30 st, samt kunna ordna
turneringar med utifrån kommande lag.
För att idag få spela "riktig" curling, är vi hänvisade till Norrköping, Södertälje, Danderyd
eller Uppsala, där vi idag på egen bekostnad deltar i deras seriespel.
En curlinghall på Rosvalla skulle fullborda denna i övrigt fantastiskt fina idrottsanläggning.
Bilaga: Insändare i SN den 5 mars-18
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Grattis lag•Edin -& -'Hassel-··
borg till medaljerna i OS

Byta om får vi göra på fäk
ldrotl Välkomna till Nykö
pings curlingklubb och match taren.
i Nyköping!
Vi är i dag cirka 30 medlem
Tyvärr kan vi inte erbjuda er
mar och får bidrag från kom
riktig curlingis att spela på, då munen med ca 3 ooo kr/år!
Med en curlinghall att spela i
vi inte har någo�·curlinghall i
Nyköping.
skulle medlemsantalet kun
Vi kan naturligtvi<; ta en
na mångdubblas och säker
match på hockeyrin:ken i gamla ligen bli minst lika många
ishallen. Dessvärre lutar det lite, som kan komma att nyttja nya
så det går bara att curla åt ett
ridsportanläggningen som
håll Att det är lite skridskoskär i planeras.
isen sedan hockeyungdomarna
Attfllnnya medlemmar un
tränat gör det inte lättare.
der ovanstående förutsättning
Tidpunkten måste bli på en
ar går inte.
måndagskvällmellan 19.10Vi upplever att curlingintres
22.00 för det är enda tiden som
se finns i Nyköping, då vi med
står till buds.

jämna mellanrum, på förfrå
gan från företag och skolor,
helt ideellt, håller introduk
tionskurser.
Vi i Curlingklubben har un
der många år försökt att få be
slutsfattarna att satsa de cir
ka 10 miljoner kr, som en en
kel hall kan kosta, utan att få
någon som helst respons. Nu
finns ju platsen där tidigare
tennishallen låg. Ett frysaggre
gat står utan att användas på
andra sidan gatan.
En curlinghall på Rosval
la skulle "fullborda" vår fina
idrottsanläggning där.
För att vi skall kunna utö-

va vår sport på riktig curlingi:
ID?Ste vi idag, på egen bekost
nad, åka till Norrköping, Sö
dertälje, Sundbyberg, Dande
ryd eller Uppsala.
Vi förstår om lag Edin och
Hasselborg inte kommer till
Nyköping under rådande om
ständigheter, men kanske ka1
ni komma och inviga vår nya
curlinghall om något år?
Vi kanske skulle "sadla" om
och ägna oss åt ridning. För
detta ändamål finns ca hundr
miljoner kronor att spendera
av skattebetalarnas pengar.
"Nyk6plnpslsta
cwflngapetare•

