
Nyhet: Invitasjon til å delta i 
seriespill. 
Haugesund Curlingklubb, Stavanger Curlingklubb og Sørmarka 
Curlingklubb inviterer til seriespill i Rogaland. Deres lag kan 
melde seg på innen 31. august 2020. 

Vi planlegger seriespill med divisjoner i fremtiden, men første året tenker vi 
oss et gruppespill. Vinnerne av gruppene spiller så et sluttspill for å kåre årets 
seriemester. Neste år opprettes det divisjoner ut fra gruppeplasseringen 
denne sesongen. Det eneste kravet vi stiller til påmeldt lag er at men er 4 
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Rogalandsserie  
i Curling.
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Haugesund 
Curlingklubb 
Kontakt: Tor Sigfred 
Engedal 90691363 
engedal85@gmail.c
om                                             

Stavanger 
Curlingklubb 
Kontakt: Øystein 
Skribeland        
48007550 
skrib02@gmail.com 

Sørmarka 
Curligklubb 
Kontakt: Dan_Even 
Auklend  97093559 
dan-even.auklend 
@avinor.no 

BESLUTNING 
om å delta i serien gjør 
du sammen med laget 

ditt.

1
PÅMELDING 

gjør du til den 
kontaktpersonen som 

er satt for din klubb 
innen 31.august.

2
VI TRENGER 

Navn på lag og 4 
spillere, betaling av 
kr.500,-til VIPPS nr. 

125054
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spillere. Det kan være mixed eller herre/damelag. Det vil være anledning til å spille kamper med 3 
spillere, men det kreves fire navn ved påmelding fordi laget ellers vil være for sårbart i forhold til å 
stille lag. 

Organisering? 
Hvert lag spiller en borte og en 
hjemmekamp mot de andre lagene i 
gruppen i løpet av høst/vinter. Den 
lokale klubben er ansvarlig for det 
arrangements-tekniske for sine 
hjemmekamper. Det innbefatter tilgang 
på preparerte baner, og en samordning 
av kamper slik at man kan spille flere 
kamper på f.eks. en lørdag eller 
søndag. 

Kampene går over 6 omganger. 

 Poengivning: 2 poeng for seier, ett poeng for 
uavgjort og 0 poeng for tap. Dersom laget ikke 
møter så går poengene til det andre laget. 

Påmeldingsgebyr: kr. 500,- pr. lag som går til 
premiering, og eventuelle andre uforutsette 
utgifter. Serien skal gå i balanse, så klubbene 
kan ikke ta ut noe overskudd. 

Opplegget  er i 
støpeskjeen. 

Vi vil ved gjennomføring av kampene forsøke å 
finne praktiske løsninger underveis. Det er da 
kontaktpersonene i hver klubb som sammen tar 
beslutninger på de avgjørelser som måtte 
komme opp. 

Vi håper på en forståelse for at vi trenger noe 
begynnererfaring, og dermed gjøre 
organiseringen gradvis bedre for hver kamp. 
Innspill mottas med takk.
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