
KLUBBMÄSTERSKAP 2007 
 
Välkommen till årets klubbmästerskap, vi i tävlingsledningen har gjort vårt bästa för att få till 
jämna lag, vi hoppas att ni har förståelse för att det är svårt att sätta ihop lagen för att få dessa 
så jämna som möjligt. Vi vet ej om vi har lyckats förrän tävlingen är avgjord. 
 
Spelprogram lämnas ut till respektive lags 4:a, vilken i sin tur svarar för att lämna ut 
programmet till spelarna i sitt lag. 
 
Segrarna i respektive match svarar för städning av banan samt ansvarar för att resultatet av 
matchen förs in på resultatsammanställningen som finns på anslagstavlan i Curlinghallen. 
 
Startavgifter: Seniorer 100:-/spelare 
                      Juniorer 60:-/spelare 
 
Startavgiften samlas in för respektive lag och betalas till någon i tävlingsledningen eller 
av tävlingsledningen utsedd person före lagets första match i grundspelet. 
 
Tävlingsledning: Alf Göransson 
                            Mats Westling 
       Örjan Eriksson 
       Henry Jonasson 
    
Grundspelet spelas i enkelelserie, matcherna spelas i 8 omgångar och skall avgöras, 
teedragning skall ske omedelbart efter respektive lags näst sista match i grundspelet. 
 
De fyra bästa lagen går till slutspel. För att få fram slutspelslagen gäller i första hand att lag 
med högsta antal vunna matcher går vidare, hamnar lag på lika antal vunna matcher avgör i 
första hand inbördes möte och sedan teedragning lagets placering i gruppen. 
 
 
I övrigt gäller SCF:s regler. 
 
 

Trevlig curling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lag 1    Lag 3 
Lars Erik Tagesson   Leif Feldt 
Inga Britt Eriksson   Gunilla Feldt 
Kenneth Eriksson   Sören Hansson 
Lena T Olofsson   Jan Anders Persson 
  
 
Lag 2    Lag 4 
Mats Westling   Sven Olof Johansson 
Bertil Unger    Ture Norell 
Carina Kjellgren-Persson   Henry Jonasson 
Birgitta Hansson   Örjan Svensson 
 
 
Lag 5    Lag 6 
Sven Olsson    Pär Hedberg 
Alf Göransson   Peder Carlsson 
Lindströms    Magnus Olofsson 
Kjell Karlsson   Kent Olofsson 
  
 
Lagen får inbördes fördela vilken som spelar på respektive plats, den lagsammanställning som 
görs till första matchen skall även gälla för kommande matcher. 
 
 
   



KM-LAG 2007 
 

När, Vart och mot Vem 
  Bana A Bana B Bana C Bana D 
 
Tisdag 30 jan kl 18.30 1-2 3-4 5-6  
 
Torsdag 1 feb kl 18.30 6-4 2-5  1-3 
 
Tisdag 6 feb kl 18.30 5-3  4-1 2-6 
 
Torsdag 8 feb kl 18.30  1-6 2-3 4-5 
 
Tisdag 13 feb kl 18.30 3-6 4-2 1-5  
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Slutspel 4 bästa lagen enl page metoden 
 
Torsdag 15 feb kl 18.30  
 
Tisdag 20 feb kl 18.30  
 
Torsdag 22 feb kl 18.30  
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