Sollentuna HC
Tel. 08-444 42 69
E-post: kansli@sollentunahockey.com
Kontaktperson: Christina Walfridson, tel. 070-745 99 70,
christina.walfridson@oki.se
http://www.sollentunahockey.com
Idrottsförvaltningens huvuduppdrag är att skapa förutsättningar
för att stockholmarna ska bli mer fysiskt aktiva. Organiserad
idrott genom föreningslivet och möjligheter till spontanidrott
ska ge möjligheter till aktivitet för alla. Folkhälsa, tillgänglighet
för alla, gemenskap i förening, jämställdhet och hållbarhet är
nyckelord, såväl för idrottsförvaltningens eget arbete som för
de aktiviteter som erbjuds.
Träningstider, grupper etc: se hemsida
Webbplats: www.stockholm.se/idrott

Ulriksdals SK
E-post: uskringette@gmail.com
Kontaktperson: Bengt Rymell, tel 070-2395109,
bengt.rymell@gmail.com
http://www.svenskalag.se/uskringette

GT/76, Gubbängen Tallen IK
Kontaktperson: Kansliet på gt76bandy@home.se
Hemsida: www.gt76bandy.se
Södermalms IK
Vi tävlar i hastighetsåkning på kort bana (111,12 m), lång bana
(400 m) och inlines. Klubben bildades 1902 och har fostrat flera
världsmästare och olympier.
Träningstider: På Östermalms IP tre gånger i veckan (long track)
och Husby Ishall två gånger i veckan (short track). På sommaren
tränar vi barmark och inlines.
Kontaktperson: Björn Törnqvist
Hemsida: www.sodermalmsik.se

Sollentuna Backhopparklubb
Kontaktperson: Pietro Nilsson 070-7624910
Hemsida: http://backhoppning.se/

Svenska skidskytteförbundet
Hemsida:
http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkidskytteforbundet/ Klicka
på prova på.

Järna SK
Tel. 08-551 730 31 Mobil: 070-406 47 54
E-post: jsk@jsk.a.se
Kontaktperson: Marcus Lundstedt, 070-554 91 76,
marcus_lundstedt@spray.se
http://www.laget.se/JSKRINGETTE
Kista Hockey Ringette
Tel. 08-750 91 20
Kontaktperson: Dragan Miljkovic, tel. 070-733 04 58,
kista@mail.nu
http://www.kistahockey.nu/

IFK Österåkers konståkningsklubb
Kontaktperson: Anna Sundgren
Hemsida: www.ifkokk.se

Brinkens IF
Kontaktperson: Sture Norman
Hemsida: www.brinkensif.se
.

Svenska skidförbundet
Kontakt: 010-7086900
E-post: info@skidor.com
Hemsida: www.skidor.com

Sundbybergs CK
Klubben är idag en av Sveriges större curlingklubbar med drygt
170 medlemmar och har varit en av de framgångsrikaste de
senaste tio åren med inte mindre än 12 SM-guld. Klubben var
Sveriges representant i VM 2006, EM 1995 och Junior VM 2005
och 2006, och har idag bl.a. tre lag i herrarnas elitserie, ett lag i
damernas elitserie, ett lag i damernas division 1 och två lag i
herrarnas division 1 samt ett antal lag i de lägre serierna (se
lagen i menyn till vänster). Bland medlemmarna finns många av
Sveriges bästa curlare.
Träningstider, grupper etc: Juniorträning för dig som är 7-21 år,
på onsdagar 17.30 – 19.00. Med säsongsavslutning 16.30. Skor
och utrustning lånas i hallen! Ta på mjuka och varma kläder.

Ingen föranmälan krävs. Hjärtligt välkomna önskar tränarna
Zandra Flyg & James Dryburgh med flera
Kontakt: junior@sundbybergcurling.se, info@sundbybergcurlin
g.se
Hemsida: http://www8.idrottonline.se/SundbybergsCK-Curling/
Danderyds CK
Ren juniorklubb i Danderyd
Kontakt. e-post: kontakt@danderydscurlingklubb.se, 0739385175 (Junioransvarig Mia Lehander)
Hemsida: http://www1.idrottonline.se/DanderydsCurlingklubbCurling/
Amatörföreningens CK
Vi är en förening som spelar tävlings- och trivselcurling i
Sundbybergs Curlinghall. Är du intresserad av att börja med
curling så är du välkommen som medlem hos oss. Idag är vi
drygt 70 medlemmar i åldersspannet från 10 år till 85 år
Kontakt: info@amatorerna.se, 076 803 66 73
Hemsida: http://www8.idrottonline.se/AmatorforeningensCKCurling/

Djursholms CK
Djursholms Curlingklubb är en av landets största och mest
aktiva curlingklubbar i Sverige med 240 medlemmar. Vi håller
till i Danderyds Curlinghall, en av Europas största hallar med
åtta banor.
I Djursholms CK har vi ett tiotal serielag i olika divisioner, ett
livaktigt klubbspel på tisdagar och torsdagar och inte minst –
plats för ännu fler! Ålderspannet är 10 till 85 år och hos oss är
den sociala gemenskapen lika viktig som seriespelet. Välkomna!
Kontaktperson: evy.gustafsson41@gmail.com, 087589415
Hemsida: http://www1.idrottonline.se/DjursholmsCK-Curling/

Stocksunds CK
Träning:
.Dagtid
Tisdagar 09.00-12.00
Torsdagar 09.00-12.00
(tillsammans med DCK)
Kvällstid
Måndagar 19.30-22.00
Onsdagar 19.30-22.00
Helger
Lördagar 09.00-13.00
Söndagar 13.00-17.00
Juniorträningar
Onsdagar 19.30
Söndagar 15.00-17.00 – Alla nybörjare välkomna.
Hemsida: http://www.stocksundscurling.se/

