
 

 

Svegs Curlingklubb 

 

FÖRETAGS- OCH 
KAMRATCURLING  

År 2011  
 
Välkommen till årets företags- och kamratcurling i 
den trivsamma Skoogshallen i Sveg.  
 
 
Deltagande lag:  
 
A1 Ada & Arvid  A7 Ismakarna  
 
A2 Brudar & Bräder  A8 Nillas Pojkar 
 
A3 Fablernas Värld    A9 Älvros Rör 
 
A4 Gråloken    A10 BERS 
 
A5 FiSaMaJo     
 
A6 Tranorna     
 
 
Lag som använder nybörjare får bonuspoäng med 1 poäng för varje nybörjare som är med och 
spelar match. Maximalt antal bonuspoäng per lag och match är 4.  
 
Spelare som aktivt deltar eller nyligen deltagit i seriespel i div 1 och högre skall spela 1:a eller  
2:a, denne spelare får däremot skippa laget.  
 
Matcherna i grundspelet spelas i 6-omgångar, match får sluta oavgjord. Dragning till tee skall 
göras av samtliga lag efter det att laget spelat sin näst sista match i grundspelet. Segrande lag får 2 
poäng, vid oavgjord match får vardera laget 1 poäng. Placeringen i baseras i första hand på hur 
många poäng laget fått, därefter inbördes möten och går det ej heller då att skilja lagen gäller 
poängen i teedragningen. I övrigt gäller SCF:s regler.  
 
Cafeterian är öppen med begränsat utbud.  
 
Slutspel efter senare program  
 
Priser utgår till de bästa lagen efter slutspelet.  



 

 

Svegs Curlingklubb 

 
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 för medlem i klubben, övriga 200:-/spelare.  

  juniorer 60:-/spelare  
 
Avgift erlägges för 4 spelare i varje lag även om lagen innehåller fler spelare.  
 
Startavgiften skall erläggas till någon i tävlingsledningen före lagets första match i 
grundspelet.  
 
Speldagar är torsdagar, tisdagar finns som extra dag att förlägga matcher på om ordinarie speltider 
ej passar, det gäller för lagen att själva komma överens om ändrade matchdagar.  

 
Liksom förra året:  
 
Vill Du som ej är medlem i klubben fortsätta att spela Curling? Du har möjlighet att bli medlem i 
klubben och spela KM med ihoplottade lag genom att betala medlemsavgiften, Du får rabatt på 
årets medlemsavgift med 100:- för att Du har betalat en högre startavgift för att deltaga i kamrat- 
och företagscurlingen.  
 
Ordinarie medlemsavgifter är för 2011:  
 
450 kr senior  
300 kr nybörjarsenior  
300 kr junior  
200 kr junior tom årskurs 7  
 
Tävlingsledning:  Alf Göransson  

Mats Westling  
Henry ”Hempa” Jonasson  

 

 
 
 
 

Se även vår hemsida svegcurling.se 

 
 
 

Trevlig curling  
 



 

 

Svegs Curlingklubb 

 

Spelprogram:  
 
Grundspel  
 

Bana A  Bana B  Bana C  Bana D  
 

Torsdag 17/11 kl 18.30   A1-A2 A3-A4 A6-A5 A8-A7 
    
Torsdag 24/11  kl 18.30   A9-A10 A6-A7 A8-A1 A3-A2
   
Torsdag 1/12  kl 18.30   A4-A5 A9-A8 A6-A2 A10-A1 
    
Torsdag 8/12  kl 18.30   A6-A8 A3-A5 A10-A4 A7-A9 
   
Torsdag 15/12     kl 18.30   A2-A7 A6-A9 A1-A3 A10-A5  
 
Torsdag 12/1  kl 18.30   A7-A5 A9-A1 A2-A4 A3-A8  
 
Torsdag 19/1  kl 18.30    A2-A8 A7-A10 A3-A6 A1-A4 
 
Torsdag 26/1  kl 18.30   A10-A2 A4-A6 A5-A1 A3-A9 
 
Torsdag 2/2    kl 18.30   A5-A8 A4-A7 A9-A2 A10-A6 
 
Torsdag 9/2   kl 18.30  A9-A5 A10-A3 A8-A4 A1-A7 
 
Torsdag 16/2 kl 18.30  A7-A3 A1-A6 A2-A5 A4-A9 
 
Torsdag 23/2 kl 18.30  A10-A8  
 
 
Reserver att tillgå: 
 
Alf Göransson 
Mats Westling 
Erik Westling 
Hempa Jonasson 
 


